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The objectives of this research were to study the relationship between the emotional
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Data was collected from 179 staffs in Bangkok Area Revenue Office 30 using
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพสังคม ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อใหทันกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมทั้งวิกฤตทางธรรมชาติ ลวน
ทําใหเกิดภาวะตึงเครียดไดงายกับบุคคล ทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม บางคนนั้น
สามารถดําเนินชีวิตอยูไดดวยการปรับตนเองใหเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น แตก็ยัง
มีคนอีกเปน จํานวนมากที่ไมสามารถจัด การกับปญหาที่เกิด ขึ้น ไดจึ งเกิด ความรูสึกสิ้นหวังหมด
กําลังใจ และยังเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลกระทบทางอารมณ ซึ่งยอมสงผลตอการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในองคกร องคกรจะประสพความสําเร็จไดก็ขึ้นอยูกับ
องคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคลเพราะ “คน” เปนปจจัยสําคัญที่จะนําองคกรไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย และเนื่องจากคนมีชีวิตมีจิตใจ จึงทําใหคนมีความคิดที่ตางกัน มีความ
ตองการตางกัน ทั้งยังมีพฤติกรรม อารมณทัศนคติตาง ๆ ในการทํางานที่ไมเหมือนกันทําใหเกิด
ความขัดแยงไมเห็นพองตองกันในหลาย ๆ เรื่องที่ตองเกี่ยวของกับองคกร และเพื่อนรวมงาน อันสงผล
ถึงประสิทธิภาพของงานและสัมพันธภาพในการทํางาน
การที่ค นเราจะอยูรว มกัน ในองคก รตองรูจัก การบริหารอารมณและควบคุมอารมณ
การบริหารจัดการทางอารมณมีประโยชนทั้งตอตนเองและบุคคลอื่น บุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ
ตนเองไดมักเปนผูที่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากอารมณมีอิทธิพลตอความนึกคิดและพฤติกรรม
ของคนเปนอยางมาก ซึ่งหากบุคคลสามารถควบคุมอารมณและใชอารมณใหเกิดประโยชน อารมณ
จะเปนสิ่งที่ใหคุณมากกวาจะเปนโทษ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2552 : 2) ดังนั้นความฉลาดทางอารมณจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่บงบอกถึงผลการปฏิบัติงาน
เนื่องจากคนที่มีค วามฉลาดทางอารมณมากยอมมีความสามารถในการสังเกต ตรวจสอบ พิสูจ น
และประเมินความฉลาดทางอารมณของผูอื่นไดตามสมควร จึงเปนผลใหความผิดพลาดในการทํางาน
และการดําเนินชีวิตลดลง ดังนั้นประสิทธิภาพของการดําเนินงานในองคกรยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ
ของบุคคลผูปฏิบัติงานอยูในองคกรนั้นดวย

1

2
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน
ที่เอื้ออํานวย ไดแก ความสมบูรณและความพรอมของรางกายความสามารถทางเชาวปญญา (IQ :
Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณ (EQ : Emotional Quotient) ซึ่งปจจุบัน
นักทรัพยากรมนุษยไดเนนการพัฒนาทางดานความฉลาดทางอารมณเพราะมีความเชื่อพื้นฐานที่วา
ถาบุคคลมีความฉลาดทางอารมณสูง แสดงวาเปนผูมีความฉลาดในการใชอารมณไดดี สงผลให
เปนผูทมี่ ีความสุข และความสําเร็จในชีวิต ผูที่ประสบความสําเร็จในการงาน คือผูที่หางานซึ่งตน
ชอบมาทําไดขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมาย และวิธีการที่วางไว
ทําใหไดเลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งเรื่องของเงินเดือน ตําแหนง และความรับผิดชอบ ซึ่งเปนที่
ปรากฏชัด เจนแลว วาความฉลาดหรือการที่มีเชาว ปญญาสูง ไมเพียงพอที่จะทําใหบุคคลประสบ
ความสําเร็จในชีวิตได จะเห็นไดจากตัวอยางเปนจํานวนมากที่คนเชาวปญญาสูง มีการเรียนดีแตมี
ปญหาในการเขาใจและยอมรับอารมณของตนเอง ทําใหนําไปสูปญหาการปรับตัวและการไมสามารถ
สรางสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานหรือผูอื่นได ดังนั้นความสามารถทางเชาวปญญาจึงเปนเพียง
สวนประกอบหนึ่งเทานั้น แตหากบุ ค คลมี ค วามฉลาดทางอารมณ ด ว ยจึ ง จะทําใหบุคคลนั้นมี
ความพรอมทั้งในดานการเรียน การงาน ครอบครัว การดําเนินชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมได (เทอดศักดิ์ เดชคง 2548 : 16) ความฉลาดทางอารมณ เปนรากฐานสําคัญประการหนึ่ง
ของการประสบความสําเร็จในชีวิตของแตละคน ซึ่งเกิดจากความสามารถเรียนรูสภาวะอารมณของ
ตนเองอยางถูกตองสามารถจัดการกับอารมณไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ สามารถ
ควบคุมอารมณใหมีความมั่นคงไมแปรปรวนงาย มีความสามารถรื้อฟนอารมณของตนเองใหอยูใน
สภาพที่ดีไดดวยตนเอง และมีความเขาใจสภาวะอารมณของผูอื่นจนสามารถมีความสัมพันธที่ดีกับ
ผูอื่นในสังคมได (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2543 : 19)
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานมีปจจัยที่สําคัญ คือ ปจจัยทางดานความสามารถในการสราง
ความสัมพันธและความรว มมือกับผูรวมงานอื่น ๆ และปจ จัยทางดา นอารมณ ที่มีลัก ษณะรูจัก
ควบคุมอารมณตนเอง และสามารถแสดงออกมาไดอยางเหมาะสม ชวยใหสามารถสรางสัมพันธที่
ดีและรวมงานกับผูอนื่ ไดดี (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2543 : 75)โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทํางานที่ตองเกี่ยวของกับคนหมูมาก “ความเกงงาน” เพียงอยางเดียวจึงยังไมเพียงพอหากตองมี
“ความเกงคน” เขามาสนับสนุนดวยเพราะชีวิตมนุษยมักจะดําเนินไปภายใตอิทธิพลของอารมณและ
ความรูสึกเปนสวนใหญ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2546 : 15-16) ซึ่งจากการวิจัยของ
Goleman (1998) พบวา ผูบริหารที่มีการศึกษาสูงจะไมประสบความสําเร็จในการทํางานถาระดับ
ความฉลาดทางอารมณต่ํา งานวิจัยนี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริหารจํานวน 100 คน จากบริษัทใหญ
ทั่วโลกระบุวา 90 เปอรเซ็นตแหงความสําเร็จของผูบริหารนั้น เนื่องมาจากความฉลาดทางอารมณ
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และงานวิจัยที่เก็บจากกลุมตัวอยางอยูบริหารระดับสูง จํานวน 160 คนในหลายอุตสาหกรรม จาก
ระดับองคกรที่แตกตางกัน ปรากฏวาความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญเปน 2 เทาของความสามารถ
ทางสติปญญาและความชํานาญ ความฉลาดทางอารมณจึงเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จ
ขององคกร
กรมสรรพากรเปน หนว ยงานราชการในสังกัด กระทรวงการคลัง มีภ ารกิจ หลัก คือ
การจัดหารายไดใหรัฐ โดยจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาเปนคาใชจายในการบริหาร และพัฒนาประเทศ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมสรรพากร
จึงตองมีความรูความสามารถในการทํางาน เพื่อใหผลงานดานการจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตกรอบแนวคิด และแนวทางอันเปนมาตรฐานเดียวกัน และตอบสนองตอนโยบายของประเทศ
รวมกัน ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมสรรพากรตองทํางานรว มกับบุค คลหลากหลาย ทั้ง
เจาหนาที่ภายในกรมสรรพากร และยังตองพบปะติดตอกับประชาชนผูเสียภาษี การมีสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคคลเหลานี้จึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการมีความฉลาดทางอารมณ และตองการศึกษาถึงระดับ
ความฉลาดทางอารมณของเจาหนาทีส่ รรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครวาอยูในระดับใด ผลใน
การปฏิบัติงานมีความ สําเร็จตามเปาหมายหรือไม และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
ของเจาหนาที่สัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางไร เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณของเจาหนาทีส่ รรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนําไปใชในการบริหาร
องคกรใหประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูเสียภาษี ตอกรมสรรพากร
และตอประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้
1. ขอบเขตเชิงเนื้อหาที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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2. ขอบเขตเชิงตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.1 ตัวแปรดานความฉลาดทางอารมณจ ากแนวคิดของกรมสุข ภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
2.1.1 ดานดี ประกอบดวย การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง การ
เห็นใจผูอื่น และความรับผิดชอบ
2.1.2 ดานเกง ประกอบดวย การรูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง การตัดสินใจและ
แกปญหา และการมีความสัมพันธภาพกับผูอื่น
2.1.3 ดานสุข ประกอบดวย ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และ
ความสงบทางใจ
2.2 ตัวแปรดานผลการปฏิบัติงาน
2.2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
2.2.2 ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.2.3 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3. ขอบเขตเชิงพื้นที่ที่ใชในการศึกษา
ทําการศึกษาเฉพาะสํานักงานสรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจํานวน
30 พื้นที่
4. ขอบเขตเชิงประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใ ชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่สรรพากรผูปฏิบัติงานในเขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 30 พื้นที่ จํานวน 4,314 คน โดยกลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 จํานวน 179 คน
5. ขอบเขตดานเวลาที่ใชในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ตั้งแต เดือนเมษายน 2553 ถึง มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา
12 เดือน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ความฉลาดทางอารมณ
ดานดี
1. การควบคุมอารมณและ
ความตองการของตนเอง
2.การเห็นใจผูอื่น
3.ความรับผิดชอบ
ดานเกง
1.การรูจักมีแรงจูงใจในตนเอง
2.การตัดสินใจและแกปญหา
3.การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น

ผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพและปริมาณงาน
ดานความรูความสามารถ
ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

ดานสุข
1.ความภูมิใจในตนเอง
2.ความพึงพอใจในชีวิต
3.ความสงบทางใจ
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประโยชนที่ไดรับ
1. ทําใหองคกรไดทราบถึงระดับความฉลาดทางอารมณของเจาหนาที่สรรพากรในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
2. ทําใหองคกรไดทราบถึงความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสงผลตอความสําเร็จขององคกร
3. ผลจากการศึกษานี้ จะเปนประโยชนตอองคกรในการปรับปรุง และพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณของเจาหนาที่ใหดีขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและองคกร
4. ผลจากการศึกษานี้ จะเปนประโยชนตอองคกรในการการปรับปรุง และพัฒนาผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5. เปนแนวทางสําหรับการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณและผลการ
ปฏิบัติงานใหแกผูสนใจทั่วไป
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการรับรู และเขาใจอารมณทั้งของ
ตนเองและผูอื่น สามารถผสมผสานอารมณตนเอง และผูอื่นเขาดวยกันไดเปนอยางดี รูจักสรางและ
รักษาความสัมพันธกับผูอื่นได มีความสามารถในการรับรูเขาใจและศรัทธาตนเอง มองโลกในแงดี
และสามารถจัดการในการดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางราบรื่นเหมาะสม ตามแนวคิดของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข สามารถแยกองคประกอบของความฉลาดทางอารมณออกเปน 3 ดาน ซึ่ง
ประกอบดวยความสามารถ 9 ดาน ดังนี้
1.1 ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
รูจักเห็นใจผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งจําแนกเปนความสามารถ 3 ดานดังนี้
1.1.1 การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง หมายถึง การรูจักความรูสึก
ของตนเองที่เกิดขึ้นทุกขณะจิต รูอารมณและความตองการของตนเอง ควบคุมอารมณและความตองการ
ของตนเองได และแสดงออกไดอยางเหมาะสม
1.1.2 การเห็นใจผูอื่น หมายถึง การเขาในสภาวะอารมณของผูอื่น อานความรูสึก
ของผูอื่นเปน ใสใจผูอื่น เขาใจและยอมรับผูอื่น แสดงความเห็นใจไดอยางเหมาะสม
1.1.3 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณความรูสึก
ของตนเอง รูจักการให รูจักรับ รูจักรับผิด ใหอภัยผูอื่น และเห็นแกประโยชนสวนรวม
1.2 ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แกปญหา และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ซึ่งจําแนกเปน
ความสามารถ 3 ดาน ดังนี้
1.2.1 การรูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง หมายถึง การจัดการอารมณตนเองใหเกิด
แรงกระตุน ที่ทําใหเอาชนะตนเอง รูจัก ศักยภาพตนเอง สรางขวัญและกําลังใจให ตนเองได มี
ความกระตือรือรน และมีความมุมานะไปสูเปาหมาย
1.2.2 การตัดสินใจและแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา
และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรับรูและเขาใจปญหา มีขั้นตอนในการแกปญหา และมี
ความยืดหยุน
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1.2.3 การมีความสัมพันธภาพกับผูอื่น หมายถึง ความสามารถสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอื่นและรักษาใหยืดยาว เขาใจผูอื่นไดดี รูจักทํางานเปนทีม กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
และแสดงความเห็นที่ขัดแยงอยางสรางสรรค
1.3 ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขทางใจ ซึ่งจําแนกเปนความสามารถ 3 ดาน ดังนี้
1.3.1 ความภูมิใจในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรับรู เขาใจและศรัทธา
ตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง และเชื่อมั่นในตนเอง
1.3.2 ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปน
สุข มองโลกในแงดี มีอารมณขัน และพอใจในชีวิต
1.3.3 ความสงบทางใจ หมายถึง ความสามารถในการจัด การกับตนเอง การ
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางราบรื่นเหมาะสม ไมเปนภัยตอตนเองและสังคมรอบขาง ควบคุมอารมณ
ใหมีเหตุผล มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข รูจักผอนคลาย และมีความสงบทางจิตใจ
2. เจาหนาที่สรรพากร หมายถึง ขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในกรมสรรพากร
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการกรมสรรพากรผูปฏิบตั ิงานในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
3. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการทํางานของบุคคลที่แสดงออกมา เพื่อให
งานสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ในที่นี้ประกอบดวยพฤติกรรม 3 ดาน ดังนี้
3.1 ดานคุณภาพและปริมาณ หมายถึง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานวาผูปฏิบัติงาน
สามารถทํางานไดตามปริมาณใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีความถูกตอง ความเรียบรอย
หรือความสวยงามประณีตของผลงาน
3.2 ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง การพิจารณาถึงความรอบรู
ในการทํางาน และความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ รวมทั้งการแสดงออกซึ่ง
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีความสนใจที่จะแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อประโยชนกับงานดวย
3.3 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน หมายถึง การพิจารณาพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
ที่มีสวนชวยใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ หรือเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของงาน อาทิเชน
ความขยั่นหมั่นเพียร ความสามารถในการแกปญหา การทํางานสม่ําเสมอ การตรงตอเวลา และ
การเคารพกฎระเบียบ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ รรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการกําหนดกรอบแนวคิด และวิธีการดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัย
กําหนดขอบเขตของการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ
1.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ
1.2 แนวคิดของความฉลาดทางอารมณ
1.3 ลักษณะของผูท ี่มีความฉลาดทางอารมณ
2. แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
2.1 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน และความหมายการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
2.2 วัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.4 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ
1.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ
ความฉลาดทางอารมณมาจากภาษาอังกฤษวา Emotional Intelligence (EI) หรือ
Emotional Quotient (EQ) ซึ่งในภาษาไทยนั้น ยังไมมีการบัญญัติคําศัพท จึงใชชื่อเรียกที่แตกตาง
กันไป เชน ความฉลาดทางอารมณ สติปญญาทางอารมณ เชาวนอารมณ การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใช
คําวาความฉลาดทางอารมณ ซึ่ง EI และ EQ มักจะมีความสัมพันธกัน บางครั้งใชแทนกันได
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2543 : 28) โดยมีผูใหความหมายของความฉลาดทางอารมณ
ไวดังนี้
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โกลแมน (Goleman 1998 : 317) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา เปน
ความสามารถในการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและความรูสึกของผูอื่นจนสามารถบริหาร
หรือจัดการกับอารมณของตนเองเพือ่ เปนแรงจูงใจในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นไดอยางประสบ
ความสําเร็จ
เมเยอร และซาโลยเวย (Mayer and Salovey 1997 : 10) ใหความหมายวา ความฉลาด
ทางอารมณ คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเองและรูถึงความรูสึกของตนเองและ
ผูอื่น มีความตระหนักรูเทาทันในอารมณนั้นสามารถใชประโยชนจากการตระหนักรูทางอารมณ
และความรูสึกเปนแนวทางในการแสดงออกทางดานความคิด และพฤติก รรมของบุค คลอยาง
เหมาะสมเกี่ยวของกับความสามารถในการรับรูอารมณอยางถูกตอง ชื่นชม และการแสดงออกอยาง
เหมาะสม นอกจากนั้นยังสามารถประเมิน และแยกแยะอารมณสงผลตอความคิดความสามารถใน
การเขาใจอารมณ และความรูสึก รวมทั้งความสามารถควบคุมอารมณเพื่อพัฒนาสติปญญาและ
อารมณใหเจริญสมวัย
บารออน (Bar-On 1997 : 171) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา เปน
องคประกอบของความสามารถสวนตัวทางดานอารมณ และดานสังคมของบุคคลที่จะปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอมไดอยางประสบความสําเร็จ
คูเปอร และซาวาฟ (Cooper and Sawaf 1997 : 15-17) ไดใหความหมายของความ
ฉลาดทางอารมณไววา เปนความสามารถของคนในการรับรูเ ขาใจ และสามารถประยุกตใชพลังทาง
อารมณของตนเอง เพื่อเปนรากฐานในการสรางสัมพันธภาพ และโนมนาวจิตใจผูอื่น
กรมสุขภาพจิต (2546 : 1)ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา เปนความสามารถ
ทางอามรณในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคและมีความสุข
พระราชวรมุนี (2542 : 7) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา การใชปญญา
กํากับอารมณที่ออกมาใหมีเหตุผลเปนการแสดงอารมณความรูสึกออกมาในแตละสถานการณ โดย
ถือวาอารมณหรือความรูสึกเปนพลังใหเกิดความประพฤติ ซึ่งถาพลังขาดปญญากํากับก็เปนพลังบอด
ปญหาจึงเปนตัวที่จ ะกํากับชีวิตของเราใหการแสดงออกเปนไปในทางถูกต องซึ่งถาพิจารณาใน
ความหมาย ทั้งความสามารถทางเชาวปญญาและความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
วีระวัฒน ปนนิตามัย (2542 : 19) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณไววา
เปนสิ่งทีช่ ใี้ หเห็นถึงความรูเทาทันในทวงที และความเปลี่ยนแปลงในอารมณของตนเองและคนอืน่
ที่สามารถประเมินเปนชวงคาของตัวเลขได อารมณสามารถชวยเหลือเกื้อกูลใหการกระทําของมนุษย
มีเหตุผลมากขึ้นผิดพลาดนอยลง ในความเปนจริงชีวิตจะเปนสุขไดสําเร็จไดนั้น ผูคนตองมีเชาวปญญา
(คือ เชาวปญญา + เชาวอารมณ)
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เทอดศักดิ์ เดชคง (2548 : 12) ใหความหมายของคําวา ความฉลาดทางอารมณ คือ
ความสามารถในการรูจัก เขาใจตนเอง เขาใจเห็นใจผูอื่น มองโลกในดานดี มีความมุงมั่น อดทน
รอคอยเพื่อไปถึงจุดหมายเมื่อมีปญหาก็สามารถแกไขความขัดแยงของตนเองได
ทศพร ประเสริฐสุข (2542 : 21) ใหความหมายของคําวา ความฉลาดทางอารมณ
ไววา หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักถึงความรูสึก ความคิด และอารมณของ
ตนเอง และของผูอื่น สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายในตลอดจนสามารถรอคอยการ
ตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการ
ที่จะเผชิญกับอุปสรรค และความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางไมคับของใจ โดยรูจักขจัดความเครียดที่จะ
ขัดขวางความคิดริเริ่มสรางสรรคอันมีคาของตนเองได สามารถชี้นําความคิดและการกระทําของ
ตนเองในการทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะผูนําหรือผูตามไดอยางมีความสุขจนประสบความสําเร็จ
ในการเรียน ความสําเร็จในอาชีพ ตลอดจนความสําเร็จในชีวิต
ลักขณา สริวัฒน (2545 : 173) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา การที่
บุคคลมีความสามารถหรือศักยภาพทางอารมณ ดวยการควบคุมอารมณของตนเอง มีการรับรูและ
เขาใจผูอื่นเห็นใจผูอื่น รูจักจัดการกับอารมณของตนเอง และความเครียดของตนเอง จนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นอยูรวมกับผูอื่นและดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข
คัคนางค มณีศรี (2546 : 15) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา เปน
สติปญญาประเภทหนึ่งที่จําเปนตอการประสบความสําเร็จในสถานการณทุกประเภท ซึ่งคนมัก
มีความสามารถที่แตกตางกันในการจัดการกับอารมณ เชนเดียวกับการที่มีความสามารถแตกตางกัน
ในดานภาษา ตรรก คณิตศาสตร และดนตรี
เอกชัย จุละจาริตต (2548 : 19) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา คือ
ความรู ความสามารถในการทําใหมีอารมณดี โดยการพยายามมีสติดูแลความคิดของตนเองใหคิดดี
เพื่อทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ผองใสอยางตอเนื่อง อันเปนผลใหเกิดการกระทําทางกาย วาจา ใจ
ที่ดีงาม
ธนะ เอี่ยมอนันต (2549 : 35) ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา คือ
ความสามารถในการรับรูความสําคัญของอารมณมนุษยในการดําเนินธุรกิจ และการใชชีวิตประจําวัน
สรุปความหมายของความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะ
ตระหนักรู เขาใจอารมณของตนเอง และเขาใจอารมณของผูอื่น สามารถควบคุมอารมณและปรับ
อารมณไดอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดสัมพัน ธภาพที่ดีกับผูอื่น และดําเนิน ชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข
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1.2 แนวคิดของความฉลาดทางอารมณ
แนวคิดความฉลาดทางอารมณของโกลแมน
โกลแมน (Goleman 1998 : 93-102) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
ความฉลาดทางอารมณ (The Emotional Competence Framework) ไว 2 หมวด คือ
หมวดที่ 1 ความสามารถของบุคคล (Personal Competence) เปนการบริหารจัดการ
ตนเอง ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ การตระหนักรูตนเอง การจัดระเบียบอารมณตนเอง และ
การจูงใจตนเอง
หมวดที่ 2 ความสามารถทางสังคม (Social Competence) เปนการสรางและรักษา
ความสัมพันธระหวางบุคคล ประกอบดวย 2 องคประกอบ การรวมรูสึก และทักษะการอยูในสังคม
ในแตละองคประกอบนั้นจะประกอบดวย ปจจัยยอยที่เปนความสามารถทางอารมณ
อีก 25 ปจจัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ ดานความสามารถสว นบุคคลดาน
ความสามารถทางสังคม และปจจัยยอย
องคประกอบดาน
ความสามารถสวนบุคคล
(Personal Competence)

ปจจัยที่เกิดจากความสามารถทางอารมณ
(Emotional Competence

1. การตระหนักรูในตนเอง (Self- 1. การตระหนักรูอารมณ (Emotional Awareness)
Awareness) หมายถึง การ
หมายถึง การทราบอารมณของตนเอง และอารมณ
ตระหนักความรูสึก ความชอบ
ที่เกิดขึ้น
และความสามารถของตนเอง
2. การประเมินตนเองไดอยางถูกตอง (Accurate Selfรวมทั้งมีญาณหยั่งรู
Assessment) หมายถึงการประเมินตนเองไดตามจริง
รูจุดเดน และจุดดอยของตนเอง
3. ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง
ความมั่นใจในคุณคา และความสามารถของตนเอง
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ตารางที่ 1 (ตอ)
องคประกอบดาน
ความสามารถสวนบุคคล
(Personal Competence)

ปจจัยที่เกิดจากความสามารถทางอารมณ
(Emotional Competence

2. การจัดระเบียบอารมณของตน
(Self-Regulation) หมายถึง
การจัดการกับอารมณ แรง
กระตุน และความสามารถ
ของตนเองไดอยางเหมาะสม

4. การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง
การควบคุมอารมณดานลบและแรงกระตุนได
5. ความเปนที่ไววางใจ (Trustworthiness) หมายถึง
การคงไวซึ่งความซื่อสัตย และคุณความดี
6. ความรับผิดชอบ (Conscientiousness) หมายถึง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติของตน
7. การปรับตัว (Adaptability) หมายถึง การยืดหยุน
และการปรับใหเขากับสถานการณ
8. การสรางสรรคสิ่งใหม (Innovation) หมายถึง
การเปดรับความคิด วิธีการ และขอมูลใหม ๆ

3. การจูงใจตนเอง (SelfMotivation) หมายถึงแนว
โนมของอารมณ อันนําไปสู
เปาหมาย

9. แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ (Achievement Drive)หมายถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงเพื่อใหไดมาตรฐานทีด่ ีเลิศ
10.ภาระผูกพัน (Commitment) หมายถึง การยึดมั่น
กับเปาหมายของกลุมและเปาหมายขององคการ
11.ความคิดริเริ่ม (Initiative) หมายถึง การมีความ
คิดใหม และพรอมที่จะปฏิบัติเมื่อมีโอกาส
12.การมองโลกในแงดี (Optimism) หมายถึง การ
มุงสูเปาหมายถึงแมมีอุปสรรคหรือปญหา
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ตารางที่ 1 (ตอ)
องคประกอบดาน
ความสามารถทางสังคม
(Social Competence)

ปจจัยยอยที่เกิดจากความสามารถทางอารมณ
(Emotional Competence)

4. การรวมรูสึก (Empathy)
หมายถึง การตระหนักรูถึง
ความรูสึก ความตองการ และ
ความหวงใยของผูอื่น

13. การเขาใจผูอื่น (Understanding Other) หมายถึง
การเขาใจถึงความรูสึก มุมมอง และขอวิตก
กังวลของผูอื่น
14. การพัฒนาผูอื่น (Developing Others) หมายถึง
การทราบขอควรปรับปรุงการสงเสริมความ
ตระหนักรู และความสามารถของผูอื่น
15. การมีจิตใจใฝบริการ(Service Orientation)
หมายถึง การคาดคะเน รับรู และตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ
16. การเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
(Leveraging Diversity) หมายถึง การสราง
โอกาสจากความแตกตางระหวางบุคคล
17. การตระหนักรูสถานการณในกลุม (Political
Awareness) หมายถึง การทราบความคิดเห็น
ของกลุมและทราบความสัมพันธของคนในกลุม

5. ทักษะทางสังคม (Social
Skills)หมายถึง ความคลองใน
การกอใหเกิดการปลี่ยนแปลง
ที่ตองการโดยสามารถแสวง
หาความรวมมือ จากผูอื่นได

18. การมีอิทธิพลตอผูอื่น (Influence) หมายถึง มี
กลยุทธในการโนมนาวผูอื่นอยางไดผล
19. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การฟง
ผูอื่น และการสงสารที่นาเชื่อถือ
20. การบริหารความขัดแยง (Conflict Management)
หมายถึง การเจรจาตอรองและแกไขความไมลง
รอยกัน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
องคประกอบดาน
ความสามารถทางสังคม
(Social Competence)

ปจจัยยอยที่เกิดจากความสามารถทางอารมณ
(Emotional Competence)
21. ความเปนผูนํา (Leadership) หมายถึง การเปน
ตัวอยาง การเปนแรงบันดาลใจใหบุคคลหรือกลุม
22. การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change
Catalyst) หมายถึง การริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงไปในทางที่ดี
23. การสรางพันธะผูกพัน (Building Bonds) หมายถึง
การสรางความสัมพันธเพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การปฏิบัติ
24. ความรวมมือรวมใจ (Collaboration and
Cooperation) หมายถึง การทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางดี และการใหความรวมมือ
25. การสรางทีมงาน ( Team Capabilities) หมายถึง
การสรางพลังรวมของกลุมในการมุงสูเปาหมาย

แนวคิดความฉลาดทางอารมณของบารออน
บารออน(Bar-on 1997, อางถึงใน กระทรวงศึก ษาธิก าร, สํานัก งานเลขาธิก าร
สภาการศึกษา 2552 : 17-25) ไดเสนอแนวคิดวา ความฉลาดทางอารมณมีโครงสรางมโนทัศนหลาย
องคประกอบ ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนกลุมองคประกอบปจจัยหรือทักษะทางอารมณ โดยแบงโครงสราง
ของความฉลาดทางอารมณไว 5 องคประกอบหลัก และแยกไดเปน 15 องคประกอบยอย ดังนี้
1. องคประกอบความสามารถในตนเอง (IntrapersonalSkills) ประกอบดวย
1.1 การตระหนักในอารมณตนเอง (Emotional Self-awareness – ES) เปนความ
สามารถในการรูถึงความรูสึกและอารมณตนเอง และยังรูถึงความแตกตางระหวางอารมณความ
รูสึกตาง ๆ ได
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1.2 การยืนหยัด(Assertuvebess - AS) เปนความสามารถในการแสดงออกถึง
ความรูสึก ความเชื่อ ความคิด และการปกปองถึงสิทธิของตนโดยการกระทําที่ไมเปนพิษเปนภัย
1.3 การนับถือตนเอง (Self-Regard – SR) เปนความสามารถในการเคารพและ
ยอมรับตนเองวามีพื้นฐานที่ดี การเคารพตนเองเปนความชอบในสิ่งที่ตนเองเปนอยู สวนการยอมรับ
ตนเอง เปนความสามารถที่จะยอมรับการรับรูของตนเองทั้งในทางบวกและทางลบ
1.4 ความเปนสัจการแหงตน (Self-Actualization – SA) เปนความสามารถในการ
เขาใจศักยภาพที่เปนไปไดของตนเอง องคประกอบนี้จะเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําเพื่อความ
ร่ํารวยและมีชีวิตที่เพียบพรอม และความรูสึกพึงพอในใจตนเอง
1.5 ความเปนอิสระ (Independence – IN) เปนความสามารถที่จะชี้นําตนเอง
และควบคุมตนเองในการคิด และการกระทําของบุคคล ทั้งยังมีความเปนอิสระจากอารมณ
2. องคประกอบความสามารถระหวางบุคคล (Interpersonal component) ประกอบดวย
2.1 การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy – EM) เปนความสามารถในการตระหนัก
เขาใจ และชื่นชมกับความรูสึกของผูอื่น
2.2 ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Rdlationship – IR)เปนความสามารถ
ที่จะสรางและรักษาความพึงพอใจในความสัมพันธซึ่งกันและกันดวยความใกลชิด การใหและการ
รับรูอารมณดวยความรูสึก
2.3 การรับผิดชอบตอสังคม(Social Responsibility – SR)เปนความสามารถที่จะ
แสดงตนในการใหความรวมมือ การใหการสนับสนุน และสรางสรรคสมาชิกของกลุมสังคมของ
บุคคลนั้น
3. องคประกอบความสามารถในการปรับตัว (Adaptability Component) ประกอบดวย
3.1 การแกปญหา (Problem solving) เปนความสามารถในการอธิบายและบงชี้
ปญหาตาง ๆ ทําใหเกิดแนวทางการแกไขและทําใหก ารแกปญหานั้นประสบผลสําเร็จ อยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2 การทดสอบตามสภาพจริง (Reality test) เปนความสามารถในการประเมิน
ความสอดคลองระหวางสิ่งที่เคยประสบมากับสิ่งที่ปรากฏอยูจริง
3.3 การรูจักยืดหยุน (Flexibility) เปนความสามารถในการปรับอารมณ ความคิด
และพฤติกรรมของบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสถานการณตาง ๆ
4. องคประกอบการจัดการความเครียด (Stress Management) ประกอบดวย
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4.1 การอดทนกับความเครียด (Stress tolerance – ST) เปนความสามารถที่จะ
อดทนตอเหตุการณราย ๆ และสถานการณที่ตึงเครียดได โดยปราศจากความลมเหลวดวยการจัดการ
ความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 การควบคุมแรงกระตุน (Impuslse Control) เปนความสามารถที่จะอดกลั้น
และชะลอแรงกระตุน แรงขับ หรือสิ่งลอใจที่จะกระทําได นํามาซึ่งสมรรถภาพในการยอมรับกับ
แรงกระตุนที่รุมเราในตัวบุคคลหนึ่ง
5. องคประกอบดานอารมณชั่วขณะโดยทั่วไป (General Mood) ประกอบดวย
5.1 การมีความสุข (Happiness) เปนความสามารถที่จะรูสึกพึงพอใจกับชีวิตของ
ตนเอง มีความสุขสนุกสนานกับตัวเองและผูอื่น
5.2 การมองโลกในแงดี (Optimistic) เปนความสามารถมองในดานดีของชีวิต
และรักษาทัศนคติทางดานบวก แมกําลังเผชิญกับสิ่งเลวราย
แนวคิดความฉลาดทางอารมณของคูเปอร และซาวาฟ
คูเปอร และซาวาฟ (Cooper and Sawaf 1997 : 89-103) ไดเสนอโครงสรางความฉลาด
ทางอารมณ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก ดังนี้
1. ความรอบรูทางอารมณ (Emotional Literacy) รูจักอารมณของตนเอง การควบคุม
ตนเองและมีความเชื่อมัน่ ในตนเองประกอบดวย
1.1 ความซื่อสัตยทางอารมณ (Emotional Honesty)
1.2 การสรางพลังทางอารมณ (Emotional Energy)
1.3 การตระหนักรูอารมณ (Awareness)
1.4 การรับทราบผลของอารมณ (Feedback)
1.5 การหยั่งรูตามความเปนจริง (Intuition)
1.6 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
1.7 การสรางความสัมพันธเชื่อมโยง (Conection)
2. ความเหมาะสมทางอารมณ (Emotional Fitness) การปรับวางอารมณของตนได
อยางยืดหยุน รูกาลเทศะแมจะเผชิญกับความลําบากใจ ประกอบดวย
2.1 การมีอยูอยางแทจริง (Authentic Presence)
2.2 การมีความเชื่อ ศรัทธา ความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust Radius)
2.3 การไมพึงพอใจในเชิงสรางสรรค (Constructive Discontent)
2.4 การกลับคืนสูสภาพปกติและเดินหนา (Resilience and Renewal)
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3. ความลึกซึ้งทางอารมณ (Emotional Depth) เปนการสํารวจแนวทางในการปรับ
ชีวิตและงานใหเขากับเปาหมายในชีวิตของตน ประกอบดวย
3.1 ความผูกพันในงาน (Commitment)
3.2 การมีเปาหมายและศักยภาพที่โดดเดน (Unique Potential and Purpose)
3.3 ความซื่อตรงมีคุณธรรม (Applied Integrity)
3.4 ความสามารถในการโนมนาวผูอื่นโดยไมตองใชอํานาจ (Influence without
Authority)
4. ความผันแปรทางอารมณ (Emotional Alchemy)โดยใชสัญชาติญาณดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และความสามารถที่จะเผชิญความกดดัน ประกอบดวย
4.1 การแสดงการหยั่งรูไ ด (Intuition Flow)
4.2 ความสามารถในการคิดใครครวญ (Reflective Time-Shifting)
4.3 การเล็งเห็นโอกาส (Opportunity Sensing)
4.4 การสรางอนาคต (Creating the Future)
แนวคิดความฉลาดทางอารมณของการดเนอร
การดเนอร (Gardner 1983, อางถึงใน มนัส บุญประกอบ 2542 : 38) กลาวถึง
ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณวา เปนความสําเร็จของมนุษยที่ไมไดขึ้นอยูกับความฉลาด
ทางปญญาเพียงอยางเดียวหากขึ้นอยูกับความฉลาดทางอารมณดวย การดเนอรไดแจกแจงสติปญญา
พื้นฐานของมนุษยออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ความฉลาดในตัวบุคคล (Intetpersonal Intelligence) จัดเปนความสามารถเชิง
สหสัมพันธภายในของตัวบุคคลที่จะรับรู แยกแยะ และจัดการกับอารมณของตนไดอยางเหมาะสม
2. ความฉลาดระหวางบุคคล(Interpersonal Intelligence) จัดเปนความสามารถที่จะ
เขาใจคนอื่น ๆ ในแงที่วาอะไรเปนสิ่งจูงใจคนอื่น คนอื่นทํางานกันอยางไร และจะทํางานรวมมือ
กับคนอื่นไดอยางไร โดยแบงออกไดดังนี้
2.1 ภาวะผูนํา
2.2 ความสามารถที่จะคงความสัมพันธและความเปนเพื่อน
2.3 ความสามารถทีจ่ ะแกปญหาความขัดแยง
2.4 ทักษะการวิเคราะหทางสังคม
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แนวคิดความฉลาดทางอารมณของเมเยอร และซาโลยเวย
เมเยอร และซาโลยเวย (Mayer and Salovey 1990, อางถึงใน กระทรวง ศึกษาธิการ,
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 12-17) มีแนวคิดวาความฉลาดทางอารมณเปนเรื่องของ
การปรับตนใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การรูจักภาวะอารมณของตน (Appraisal and Expression of Emotion) คือ การ
ประเมินภาวะอารมณไดอยางถูกตอง และแสดงออกไดอยางเหมาะสม การที่บุคคลสามารถรับรูระบุ
และจําแนกภาวะอารมณที่เกิดขึ้นในตนได เปนปจจัยนําที่เอื้อตอความสามารถในการปรับตัวที่
แสดงออกทางอารมณ เชน เด็กสามารถรับรูภาวะอารมณที่แสดงออกมาทางสีหนาไดอยางถูกตอง
แปรผันตามระดับอายุ คือ ยิ่งโตขึ้นก็จะยิ่งรับรูอารมณไดถูกตองมากขึ้น
2. การควบคุมอารมณ (Regulation of Emotion) คือ การกํากับดูแลภาวะอารมณทั้ง
ของตนเองและของผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในแงของกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณของผูอื่นไดดวย การควบคุมอารมณเปนสิ่งที่สําคัญมากบางอาชีพ
จําเปนตองฝกการควบคุมอารมณใหมากเปนพิเศษ
3. การใชความฉลาดทางอารมณ(Utilization of Emotion) คือ ความสามารถในการ
ใชประโยชนจากภาวะอารมณของตนในการแกไขปญหา หรือชวยในการปรับตัว หากอารมณจะมี
สวนชวยใหเกิดภาวะคิดอยางสรางสรรค และการคิดอยางมีเหตุมีผล
เมเยอร และซาโลยเวย แบงรูปแบบของความฉลาดทางอารมณเปน 2 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบความสามารถ (Ability model) ของความฉลาดทางอารมณเนนบทบาทของอารมณและ
สติปญญาที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และรูปแบบผสม (Mixed models) ซึ่งรวมทั้งความสามารถ
ทางสมองและคุณลักษณะ
ความฉลาดทางอารมณของเมเยอร และซาโลยเวย เนนในโครงสรางเรื่องความสามารถ
ในระยะแรก โดยเสนอวาความฉลาดทางอารมณประกอบดวยความสามารถที่ปรับได (Adaptive
abilities) มี 3 ประเภท ไดแก การประเมินคาและการแสดงออกทางอารมณ การควบคุมอารมณ
และการใชประโยชนอารมณในการแกปญหา โดยแตละประเภทมีองคประกอบยอย ดังนี้
1. การประเมินคาและการแสดงออกทางอารมณ (Appraisal and expression of
emotion) ประกอบดวย
1.1 องคประกอบการประเมินคา และการแสดงออกทางอารมณของตนเอง ไดแก
องคประกอบยอยทางดานถอยคํา และองคประกอบยอยที่ไมใชถอยคํา
1.2 องคประกอบการประเมินคาอารมณผูอื่น ไดแก องคประกอบยอยดานการรับรู
ที่ไมใชถอยคําและความเขาใจผูอื่น
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2. การควบคุมอารมณ (Regulation of emotion)ประกอบดว ย องคป ระกอบการ
จัดระบบอารมณตนเองและการจัดระบบอารมณของผูอื่น
3. การใชประโยชนของอารมณ (Utilization of emotion) ประกอบดวย องคประกอบ
การวางแผนที่ยืดหยุน การคิดอยางสรางสรรค ความเอาใจใส และการจูงใจ
ตอมาในป ค.ศ. 1997 เมเยอร และซาโลยเวย ไดปรับปรุงองคประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ โดยเนนองคประกอบทางการรูคิดและนิยามของความฉลาดทางอารมณในรูป
ของศักยภาพการเติบโตทางอารมณและสติปญญา และแบงความฉลาดทางอารมณออกเปน 4 ขั้น
ดังนี้
1. ความสามารถในการรับรู (Perception) การประเมิน (Appraissal) และการ
แสดงออก (Expression) ของภาวะอารมณไดอยางเหมาะสม หมายถึง ความสามารถในการระบุวา
ตนเองและผูอื่นมีความรูสึกอยางไร
2. ความสามารถของอารมณในการกระตุนความคิด หมายถึง ความสามารถในการ
รับรูและใชอารมณของตนรับรูที่จะชวยในการเขาใจวาตนและผูอื่นคิดและมีความรูสึกอยางไร
3. การเขาใจ การวิเคราะห และการใชความรูสึกเกี่ยวกับอารมณ หมายถึง ความสามารถ
ในการเขาใจวาสิ่งใดเกิดขึ้นกับอารมณของตนเอง โดยอาจจะมีระดับความเขมขนมากขึ้นเขาใจวา
คนจะมีปฏิกิริยาตอภาวะอารมณที่แตกตางกันอยางไร เขาใจวาอารมณที่ซับซอนเปนสวนหนึ่งของ
ความฉลาดทางอารมณที่มีความซับซอนจะเกิดจากการรวมกันของอารมณที่ซับซอนนอยกวาหลาย
อารมณ นอกจากนี้ยังเขาใจลูกโซของอารมณวามีผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงอยางไรจากภาวะ
อารมณหนึ่งไปยังภาวะอารมณอื่น ๆ
4. การคิดใครครวญและการควบคุมอารมณของตน เพื่อพัฒนาความงอกงามดาน
เชาวปญญา และอารมณ หมายถึง ความสามารถในการจัดการอารมณของตนเองและผูอื่นโดยรูสึก
ถึงภาวะอารมณที่เกิดขึ้น และใชความรูสึกนั้นประกอบการตัดสินใจไดดีขึ้น การแสดงอารมณบาง
อยางเปนประโยชนในระยะเวลาอันสั้น แตหากมีการกําหนดและควบคุมใหดีแลวอารมณดังกลาว
จะมีประโยชนมากขึ้นในระยะยาวอีกดวย
เมเยอร และซาโลยเวย เห็นวากระบวนการของความฉลาดทางอารมณควรพัฒนา
จากขั้นแรก ซึ่งไมซบั ซอนไปสูกระบวนการของจิตใจที่บูรณาการกันอยางดีมากขึ้นในขั้นตอ ๆ ไป
จะเห็นวาในแตละขั้นจะมีระดับขีดความสามารถของความฉลาดทางอารมณ 4 ระดับจากงายไปสู
ยากเชนกัน
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แนวคิดความฉลาดทางอารมณของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 14) ไดศึกษาแนวความคิด
และทฤษฎีตามกรอบแนวความคิดของ เมเยอร และซาโลยเวย และสามารถสังเคราะหทฤษฎีและ
องคประกอบของความฉลาดทางอารมณประกอบดวยประเด็นหลัก ๆ 5 ประเด็นที่สําคัญ คือ
1. Know one’s Emotion หรือ Self – Awareness เปนการตระหนักรูอารมณของ
ตนเอง เปนการรับรูและเขาใจความรูสึก ความคิดและอารมณตามความเปนจริง และสามารถ
ควบคุมอารมณ และความรูสึกของตนได
2. Managing emotion เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับอารมณของตนเอง
ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ สามารถควบคุมตนเองไดเพื่อไมใหเกิดความเครียด มีเทคนิคใน
การผอนคลายความเครียด สามารถสลัดความวิตกกังวลอยางรุนแรงไดอยางรวดเร็ว ไมฉุนเฉียวงาย
กลาวคือ สามารถทําใหอารมณขุนมัวหายไปโดยเร็วและกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว
3. Recognizing emotion in other เปน การรับรูอารมณ และความตองการของ
ผูอื่น เห็นอกเห็นใจผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา รูเทาทันในความรูสึก ความตองการ ความเดือดรอน
ความวิตกกังวลของผูอื่นได และสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม
4. Motivating oneself เปนความสามารถในการจูงใจของตนเอง สามารถควบคุม
ความตองการและแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม สามารถรอคอยการตอบสนองความตองการ เปน
ผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเพื่อใหตนเองสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มองโลกในแงดี
สามารถจูงใจและใหกําลังใจตนเองได
5. Handling relationship เปนความสามารถในการสรางความสัมพัน ธกับผูอื่นมี
มนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่นได และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดเปนอยางดี
แนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546 : 2-3) ไดพัฒนาแนวคิดความฉลาด
ทางอารมณโดยอาศัยแนวคิดของ เมเยอร และซาโลยเวย และแนวคิดของ โกลแมน มาปรับให
เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งแบงปจจัยทางอารมณที่สําคัญออกเปน 3 ดาน คือ
1. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ และความตองการของ
ตนเอง รูจักเห็นใจผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม รายละเอียดดังนี้
1.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
1.1.1 การรูอารมณ และความตองการของตนเอง
1.1.2 ควบคุมอารมณความตองการได
1.1.3 แสดงออกอยางเหมาะสม

21
1.2 ความสามารถในการเห็นใจผูอื่น
1.2.1 ใสใจผูอื่น
1.2.2 ความเขาใจและยอมรับผูอื่น
1.2.3 แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม
1.3 ความสามารถในการรับผิดชอบ
1.3.1 รูจักการให รูจักการรับ
1.3.2 รูจักรับผิด รูจักใหอภัย
1.3.3 เห็นแกประโยชนสวนรวม
2. ความเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แกปญหา และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น มีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 ความสามารถในการรูจักและสรางแรงจูงใจใหตนเอง
2.1.1 รูศักยภาพของตนเอง
2.1.2 สรางขวัญและกําลังใจใหตนเองได
2.1.3 มีความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย
2.2 ความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหา
2.2.1 รับรูและเขาใจปญหา
2.2.2 มีขั้นตอนในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
2.2.3 มีความยืดหยุน
2.3 ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
2.3.1 รูจักการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
2.3.2 ความกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
2.3.3 แสดงความขัดแยงไดอยางสรางสรรค
3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจใน
ตนเอง มีความพอใจในชีวิตและมีความสงบสุขทางใจ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความภูมิใจในตนเอง
3.1.1 เห็นคุณคาในตนเอง
3.1.2 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3.2 ความพึงพอใจในชีวิต
3.2.1 รูจักมองโลกในแงดี
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3.2.2 มีอารมณขัน
3.2.3 พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู
3.3 ความสงบทางใจ
3.3.1 มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข
3.3.2 รูจักผอนคลาย
3.3.3 มีความสงบทางจิตใจ
สรุป จากการศึกษาแนวคิดของความฉลาดทางอารมณ ซึ่งมีผูใหแนวคิดไวหลากหลาย
แนวคิด สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เปนแนวคิดที่มีความแพรหลาย ดังนั้นในการวิจัยจึงใชแนวคิดของกรมสุขภาพจิตซึ่งแบงองคประกอบ
ความฉลาดทางอารมณออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานดี ดานเกง และดานสุข ซึ่งเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษามากที่สุด
1.3 ลักษณะของผูที่มีความฉลาดทางอารมณ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546 : 12) ไดใหลักษณะที่บงชี้ถึงความเปน
ผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูง ดังนี้
1. รับรูอารมณของตนเองมากกวาจะกลาวโทษผูอื่นหรือสถานการณ
2. สามารถแยกแยะระหวางความคิดและความรูสึกได
3. มีความรับผิดชอบตอความรูสึกของตนเอง ไมโทษโนน โทษนี่
4. รูจักใชความรูสึกเพื่อชวยในการตัดสินใจ
5. นับถือในความรูสึกของผูอ ื่น
6. เมื่อถูกกระตุนใหโกรธ จะสามารถควบคุมจิตใจไมใหโกรธได
7. เขาใจและเห็นอกเห็นใจ และยอมรับในความรูสึกของผูอื่น
8. รูจักฝกหาคุณคาในทางบวกจากอารมณในทางลบ
9. ไมชอบแนะนํา สั่ง ควบคุม วิพากษวิจารณ ตัดสินใจหรือสั่งสอนผูอื่น
10. หลีกเลี่ยงการปะทะอารมณกับคนที่ไมยอมรับ หรือไมเคารพความรูสึกของผูอื่น
อุษณีย อนุรุทธวงศ(โพธิสุข) (2545 : 6-7) ไดเสนอลักษณะของคนที่มีความฉลาด
ทางอารมณที่ดี ดังนี้
1. รูจักแยกแยะเขาใจอารมณตนเอง และของผูอื่น โดยรูวา คนนี้มีอารมณ เปน
อยางไร การแสดงออกทางอารมณจะเรียนรูไดอยางไร
2. ควบคุมอารมณตนเองไดเปนอยางดี ไมแสดงอารมณอยางยับยั้งไมได
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3. สามารถควบคุมแรงผลักดันภายในไดอยางมีทิศทาง เชน เรื่องของแรงจูงใจ
ภายใน ความมานะพยายามที่อาจเกิดจากความสามารถในการควบคุมอารมณ
4. มีความละเอีย ดออนและไวตอความรูสึกนึก คิด เขาใจจิตใจของผูอื่น มี ความ
เห็นอกเห็นใจ หวงใยอาทรผูอื่น สามารถตอบสนองตอความตองการทางอารมณของตนเองและผูอื่น
ไดอยางเหมาะสม
5. สามารถปรับตัวกับปญหาตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค คนที่มีความฉลาดทาง
อารมณที่ดี เมื่อตองเผชิญกับปญหาก็จะมีความมั่นคงในจิตใจไมออนไหวงาย มีความยืดหยุน ทาง
อารมณสูง
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีลักษณะเปนที่ยอมรับของสังคม เพราะความเขาใจคนอื่น
รูความตองการทางจิตใจของผูอื่น
สรุปลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณโดยทั่วไปจะสามารถปรับตัวเอง
ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ และสามารถแกไขเหตุก ารณเฉพะหนาไดเปนอยางดี รูจัก
อารมณของตนเอง และสามารถควบคุมอารมณของตนเองได สามารถอยูใ นสังคมและเขากับ
บุคคลอื่นไดเปนอยางดี
จากการศึกษาทําใหทราบถึง ความหมายของความฉลาดทางอารมณ แนวคิดของ
ความฉลาดทางอารมณและลัก ษณะของผูที่มีค วามฉลาดทางอารมณ เพื่อเปน องคค วามรู และ
นํามาใชในการสรางเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
2. แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
2.1 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.1 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน (Work Performance) ถูก นิยามขึ้นตามแนวคิดหลัก ทาง
จิตวิทยาการทํางาน (Work Psycholoty) ซึ่งเกี่ ยวของกับเปาหมายงานในแตละองคกร จากการ
ทบทวนวรรณกรรมมีผูใหความหมายของผลการปฏิบัติงานที่มีความใกลเคียงและแตกตางกัน ดังนี้
คาสซิโ อ (Cascio 1995 : 275) กลาววา ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การ
บรรลุผลสําเร็จของงานตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา
กิบสัน และอิวานซีวิช (Gibson and Ivancevich 1997 : 355) กลาววา ผลการ
ปฏิบั ติงาน หมายถึง การทํางานที่มีค วามสัมพั น ธกั บวัต ถุประสงคข ององคก าร เชน คุณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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คุก และฮัน ซาเกอร (Cook and Hunsaker 2001 : 244) กลาววา ผลการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมที่ประเมินหรือวัดได ในลักษณะของการสนับสนุนเปาหมายของ
องคการ
บอรแมน และโมโตวิดโล (Borman and Motowidlo 1997, อางถึงใน จันทนา
สิทธิกัน 2551 : 31) กลาววา ผลการปฏิบัติงานหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในการทํางานตาม
บทบาทหนาที่ซึ่งตองใชเทคนิค หรือความชํานาญเฉพาะ และการแสดงพฤติกรรมที่เอื้อใหการ
ทํางานตามบทบาทเฉพาะนั้นประสบผลสําเร็จ และบรรลุตามเปาหมายขององคกร
เบญจมาศ โรจนธนกิจ (2546 :41) กลาววา ผลการปฏิบัติงานหมายถึง ผลลัพธ
ของงานที่มีความสัมพันธกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ซึ่งเกี่ยวของกันพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
สรุป ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ซึ่ง
เกิดจากการไดรับมอบหมายในการทํางาน โดยแสดงใหเห็น ถึงคุณ คาและความสามารถในการ
ทํางาน เพื่อใหผลที่ออกมาบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.1.2 ความหมายของการประเมินผลปฏิบัติงาน
วิชัย โถสุว รรณจิน ดา (2549 : 210) กลาววา การประเมิน ผลการปฏิบัติ
หมายถึงการวัดผลปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานนั้นกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวเพื่อวินิจฉัย หรือตรวจสอบผลการทํางานของ
พนักงานแตละคนในระยะเวลาที่ผานมา
เกื้อจิตร ชีระกาญจนและคณะ (2006 : 102) กลาววา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิ บัติ งานในปจ จุบัน และหรือในอดีต ของพนัก งาน
เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลการปฏิบัติงานของพวกเขา
อลงกรณ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร (2547 : 12) กลาววา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปน กระบวนการประเมิน คาของบุ ค คลผูป ฏิบัติง านในดา นตา ง ๆ ทั้ง ผลงานและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการ
สังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐาน
แบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน
เสนาะ ติเยาว (2543 : 118) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงานหมายถึง
ระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อหาคุณภาพของการปฏิบัติงานที่จะระบุไดวาการปฏิบัติงานนั้นไดผลสูงกวา
หรือต่ํากวาเงินที่จายใหสําหรับงานนั้น และสมรรถภาพในการพัฒนา
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อนิวัช แกวจํานง (2552 : 122) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการเปนขั้นตอน เพื่อวินิจฉัยการทํางานในหนาที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคลากรในองคการภายในชวงระยะเวลาหนึ่งตามที่องคการไดกําหนดไว โดยนําผลที่ไดไป
วัดหรือเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่องคการไดกําหนดไว
สรุ ป การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน หมายถึง กระบวนการทางด านการ
บริหารงานบุคคล โดยประเมินศักยภาพของผูปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีหลักเกณฑ และขั้นตอน
ดวยความเปนธรรม เพื่อหาคุณคาของบุคคลและทําใหทราบวาผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานมากนอยเพียงใด
2.2 วัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เวอรเธอร และเคียท (Werther and Keith 1996 : 73) กลาววา เปาหมายของการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน คือ
1. การใหรางวัลการทํางานแกพนักงาน
2. การแสดงหลักฐานในการใหคุณใหโทษแกพนักงานตามระบบคุณธรรม (Merit
System)
3. การสงเสริมและพัฒนาพนักงาน
4. การคนควาความตองการในการฝกอบรมขององคการ
5. การเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน
ซูเลอร (Schuler 1998 : 13) กลาววา เปาหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ
1. การพัฒนาความสามารถของพนักงานดวยการตอบสนองอยางเปนทางการใหแก
พฤติกรรมการทํางาน เชน การใหรางวัล หรือการลงโทษ
2. การชวยเหลือพนักงาน เพื่อใหทํางานไดบรรลุตามเปาหมายขององคการ ทําให
พนักงานไดรับทราบถึงความสําคัญของงานที่ตนรับผิดชอบ
3. การเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคั บบัญชา ไดรวมกันปรับปรุงการ
ทํางานในสวนที่เห็นวาเปนขอบกพรองดวยการจัดการฝกอบรม การเสริมสรางประสิทธิภาพและ
การสอนงาน
4. โอกาสในการใหคําแนะนําแกพนักงานเพื่อการพัฒนาสายอาชีพ
5. การใหขอมูลเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนงและการทดแทนตําแหนงแกพนักงาน
อนิวัช แกวจํานง (2552 : 124) กลาววา ผลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สามารถใชเปนแนวทางในการจัด การที่มีประสิทธิภ าพและสงผลใหองคก ารกลายเปนองคการ
คุณภาพได สําหรับวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
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1. ทําใหทราบผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละคน(Pereformance) ซึ่งเปนวัตถุ
ประสงคในลําดับแรกของการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานในแตละหนวยงานจะตอง
แจงผลที่ไดจากการประเมินใหพนักงานแตละคนไดทราบเพื่อที่จะไดนําไปปรับปรุง
2. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดการสําหรับผูบ ริหาร (Management Tools) โดยเฉพาะ
ในการกระตุนและจูงใจบุคคลในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานแตละคน โดยใชผล
ที่ไดจากการประเมินควบคุมพนักงานใหอยูในกฎระเบียบขององคการ และยังสามารถใชผลการ
ปฏิบัติงานในการติดตอสื่อสารกับพนักงานไดอีกทางหนึ่ง
3. ใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ (Human Resource
Development) ผลที่ไดจาการประเมินผลการปฏิบัติงานทําใหรูวาพนักงานแตละคนมีความบกพรอง
หรือมีความสามารถในดานใดบาง องคการสามารถนําผลดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
พนักงานใหมีขดี ความสามารถมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคการและพนักงาน (Good Relations)
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความยุติธรรมในสายตาของพนักงานในหนวยงานนั้น จะกอใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีตอทั้งหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ในทํานองเดียวกันผลการปฏิบัติงานที่ไมมี
ความยุติธรรมก็สามารถนําพามาซึ่งความสัมพันธเชิงลบตอหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพองคการ (Efficiency) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
ในทุก ๆ หนวยงานภายในองคการยอมสะทอนใหเห็นศักยภาพในการดําเนินงานขององคการ เมื่อ
เทียบกับองคการคูแขง หากผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมออกมาดีในแตละปยอมสงผล
ตอความสําเร็จขององคการแสดงใหเห็นวาองคการมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อการวางแผนการจางงาน (Employment Planning) คงไมสามารถปฏิเสธได
วาผลที่ไดจ ากการประเมิน ผลยอมมีผลตออนาคตของพนัก งาน องคก ารอาจปฏิเสธการวาจาง
พนักงานที่มีขีดความสามารถต่ํากวามาตรฐานติดตอกันหลาย ๆ ป นอกจากนี้ยังสามารถใชขอมูล
จากผลการปฏิบัติงานในกระบวนการแสวงหาบุคคลที่มีทักษะความสามารถตรงตอความตองการ
ของหนวยงานในองคการไดงายยิ่งขึ้น
อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2547 : 13-14) กลาววา ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางที่คอยควบคุมใหการดําเนินการ
ประเมินเปนไปอยางถูกตองในทิศทางเดียวกัน วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ทั่วไป มีดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการพิจารณาความดีความชอบ สําหรับการขึ้นเงินเดือนประจําป
แกพนักงานใหเปนไปโดยเสมอภาคและเปนธรรม
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2. เพื่อเปนเครื่องมื อในการพิจ ารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ลดขั้น ลดตําแหนง
โยกยายและปลดออกอยางมีเหตุผล และมีความยุติธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. เพื่อการพัฒนาบุคคล ผลการประเมินจะเปนประโยชนในการวิเคราะหขอดี ขอ
บกพรองของผูปฏิบัติงาน เพื่อวาทั้งฝายผูกําหนดนโยบายหรือฝายผูบังคับบัญชา และผูปฏิบัติงาน
ไดพยายามปรับปรุงเพิ่มเสริมทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนตองาน
4. เพื่อเสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน
ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ผูบังคับบัญชาและพนักงานใชความพยายาม
รวมกันในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการแจงและหารือผลการประเมิน
อยางเหมาะสม จะชวยกอใหเกิดความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา
5. เพื่อปรับปรุงโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะชวยในการพิจารณาวา การคัดเลือกพนักงานเขามาทํางานไดเหมาะสมเพียงใด โดย
เปรียบเทียบผลการทํางานกับผลการทดสอบและความเห็นของผูสัมภาษณ และยังชวยใหทราบวา
ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานประเภทใดและเมื่อใดอีกดวย
จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ และ สุวรรธนา เทพจิต (2550: 19) กลาววา เหตุผลที่ตอง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 4 ประการดวยกัน คือ
1. การประเมิน ผลใหขอ มู ลเพื่ อใชใ นการเลื่ อนตํา แหนง และตัด สิน ใจเกี่ยวกับ
เงินเดือน
2. การประเมินผลเปนการใหโอกาสหัวหนางาน และผูใตบังคับบัญชาได ทบทวน
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหสามารถกําหนดแผนเพื่อการพัฒนาได
3. การประเมินผลเปนการใหโอกาสในการทบทวนแผนอาชีพของพนักงานจากการ
ทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง
4. การประเมินผลชวยใหกิจการจัดการกับพนักงานไดดีขึ้น และชวยพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม
สรุป การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีจุดมุงหมายในการนํามาใชเพื่อวัตถุประสงค
ดังนี้
1. การตัดสินใจทางการบริหาร เปนการนําผลการประเมินมาเพื่อใชเปนองคประกอบ
ในการพิจารณาความดี ความชอบ การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นตําแหนง
2. การพัฒนาบุคคล เพื่อการชี้แนะและสอนงานใหแกพนักงานผูที่มีขอบกพรองเปน
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
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2.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 366-367) กลาวถึง วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
แบงออกไดเปน 3 วิธีการ ดังนี้
1.xการวัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงานโดยทางตรง ถือวาเปนการวัดการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโดยตรงเลยทีเดียว กลาวคือ จะมุงไปที่ผลของงานที่ปฏิบัติไววามีลักษณะเปน
อยางไรเปนไปตามที่ตองการหรือไมอยางไร ซึ่งมีกระบวนการสรุปดังตอไปนี้
1.1xการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานในที่นี้ หมายถึง
มาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับและเขาใจกันเปนอยางดีระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานวาการปฏิบัติ
งานในแตละชิ้นงาน หรือการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งที่ปฏิบัติออกมาเปนผลสําเร็จนั้นจะตองดี
เพียงใด (คุณภาพ) ในเวลาเทาใด (ปริมาณ) หรือจะตองปฏิบัติใหสําเร็จในลักษณะเชนใด
1.2xการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทีย บผลงานที่ปฏิบัติไดกับมาตรฐาน
ที่กําหนดไว เมื่อเปรียบเทียบแลวจะทําใหเราทราบผล โดยดูไดจากผลตางของการเปรียบเทียบ ถา
หากเปรียบเทียบแลวไดผลปรากฏวา ไมมีผลตางคือ ไดตรงกันพอดีแสดงวาพนักงานปฏิบัติงานได
ดีตามมาตรฐานที่กําหนดไว แตถาผลตางคือ ปฏิบัติงานไดนอยกวามาตรฐานที่กําหนด ก็แสดงวา
พนักงานผูนั้นปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน และถามีผลตางคือ ปฏิบัติไดมากกวามาตรฐานที่กําหนด
ก็แสดงวาพนักงานปฏิบัติงานไดดีเกินกวามาตรฐานที่กําหนดไว
1.3xการตีคาการปฏิบัติงานที่วัดไดนั้นออกมาวามีคาเปนอยางไร ทั้งนี้แลวแตจะ
แบงระดับคา ของผลการปฏิบัติงาน อาจเปน 3 ระดับหรือมากกวา 3 ระดับ เชน เปน 5 ระดับ คือ
ดีเลิศ ดีมาก ดี ยังไมดี ใชไมได เปนตน
2.xการวัดเพื่อการประเมินการปฏิบัติงานโดยทางออม งานบางอยางกําหนดมาตรฐาน
ออกมา เพื่อใชวัดการปฏิบัติงานใหเห็นเปนรูปธรรมอยางเดนชัดไดยาก ทําใหการวัดไมแนนอน
จึงตองการวิธีโดยใชวิธีการวัดโดยทางออม ซึ่งวิธีนี้เรากําหนดมาตรฐานสําหรับองคประกอบของ
การปฏิบัติงาน แทนที่จะกําหนดมาตรฐานสําหรับชิ้นงาน ซึ่งสรุปไดดังนี้
2.1 การกําหนดองคประกอบและคุณลักษณะหรือพฤติกรรม เพื่อใชในการวัดเพื่อ
ประเมินคาการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น ที่นิยมใชกันอยูทั่วไปมีดังตอไปนี้
2.1.1 ความรับผิดชอบในงาน พิจารณาถึงความสามารถในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจนเสร็จเรียบรอย
2.1.2xความสันทัดจัดเจนในงาน พิจารณาถึงความรูและความชํานาญในขั้นตอน
ตาง ๆ ของงานในหนาที่และงานที่เกี่ยวของ
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2.1.3xความถูกตองแมนยํา พิจารณาถึง คุณภาพของงานว า มี ข อ ผิด พลาด
หรือขอบกพรองมากนอยเพียงใด โดยเทียบกับระยะเวลาที่ทํางานนั้นดวย
2.1.4xความละเอียดรอบคอบ พิจารณาถึงความสุขุมรอบคอบในการทํางาน
ตลอดจนความเปนระเบียบของงาน
2.1.5xความรวดเร็วในการทํางาน พิจารณาถึงเวลาที่ใชในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายวาเสร็จกอนกําหนดหรือทันการณหรือไม
2.1.6xความมีไหวพริบ พิจารณาถึงความเฉลียวฉลาด ความรูรอบตัว และ
ไหวพริบในการตอบขอซักถาม หรือเผชิญกับเหตุการณเฉพาะหนาตลอดจนการใชวิจารณญาณ
ที่ถูกตอง และสมเหตุสมผล
2.1.7xความคิดริเริ่ม พิจารณาถึงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหม ๆ ที่เปน
ประโยชนแกการปรับปรุงงาน และความสามารถในการนําขอคิดขอเสนอแนะนั้น ๆ ไปใชปฏิบัติ
หรือความสามารถที่จะริเริ่มงานดวยตนเอง โดยไมตองใหหัวหนาบอกกลาวหรือชี้แจงซ้ําบอย ๆ
2.1.8xความสามารถในการติดตอสื่อสาร พิจารณาถึงความสามารถในการ
ถายทอดความรูสึก ความนึกคิด ความเขาใจและเรื่องราวตาง ๆ แกผูบังคับบัญชาแกเพื่อนรวมงาน
2.1.9xความสามารถพิเศษ พิจารณาถึงความสามารถพิเศษในเรื่องภาษาการ
ใชเครื่องจักรอุปกรณในการทํางาน
2.1.10xความซื่อสัตยสุจริต พิจารณาถึงความเชื่อถือและวางใจไดตลอดจน
ความจริงใจที่แสดงออกตอเพื่อนรวมงาน
2.1.11xทัศนคติและความรวมมือ พิจารณาถึงทาทีและความรูสึกที่มีตอเพื่อน
รวมงาน ตลอดจนความรวมมือชวยเหลือที่ใหแกบุคคลหรือสถาบันเหลานั้น
2.1.12xความขยันหมั่นเพียร พิจารณาถึงความมานะบากบั่นที่มีตอการทํางาน
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวมถึงความสนใจและความตั้งใจในการทํางานตลอดจนการหางานอื่น ๆ
ทําเมื่อวางจากงานในหนาที่แลว
2.1.13xความประพฤติ พิจารณาถึงความประพฤติสวนตัวซึ่งจะมีผลกระทบ
กระเทือนตอการทํางาน
2.2xการวัดการปฏิบัติงาน เปนการนําเอาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่พนักงาน
แสดงออกมาในการปฏิบัติงาน มาเปรียบเทียบองคประกอบการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
2.3xการตีคาการปฏิบัติงาน สามารถกระทําไดในทํานองเดียวกันกับการตีคาผล
การปฏิบัติงานที่วัดไดโดยทางตรง
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3.xการวัด เพื่อประเมินคาการปฏิบัติงานโดยทางตรงและทางออมรวมกัน งาน
บางอยางจําเปนตองอาศัยวิธีการวัดและประเมินทั้งสองวิธีรวมกัน จึงจะทําใหการประเมินเปน ไป
อยางถูกตองสมบูรณและเชื่อถือได
อลงกรณ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร (2547 : 16-94) กลาววา เนื่องจากการให
คะแนนการปฏิบัติงานมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคก ารสว นใหญ แลว จะใช
หัวหนางานโดยตรง แตก็มีบางที่ใชวิธีอื่นมารวมในการประเมินผล ซึ่งจะไดประโยชนในแงของ
มุมมองที่แตกตางของแตละกลุมที่ประเมินวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอยูมากมายหลายวิธี
แตละวิธีจะมีความเหมาะสมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานลักษณะใด ยอมขึ้นอยูกับลักษณะงาน
1. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดคุณลักษณะบุคคลเปนหลัก (Trait Rating
Based Approach) คือ การประเมินผลการปฏิบัติง านที่เนน รูปแบบการประเมิน ผลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบุคคล หรือ บุคลิกภาพ เปนสําคัญ แบงออกเปน 5 วิธี คือ
1.1 วิธีการใหคะแนนตามมาตราสวน (Graphic Rating Scales)
1.2 วิธีการประเมินแบบตรวจสอบ (Checklists Method)
1.3 วิธีการเปรียบเทียบระหวางบุคคล (Employee Comparison System)
1.4 วิธีแบงชั้น (Grading)
1.5 วิธีการประเมินตามคาคะแนน (Point Rating)
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก (Job
Performance or Behavior Based Approach) คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เนนรูปแบบการ
ประเมินผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ แบงออกเปน 12 วิธี
2.1 วิธีการประเมินแบบเนนเหตุการณสําคัญ (Critical Incidents)
2.2 วิธีการบรรยายความ (Free Form Essay, Free Written Evaluation)
2.3 วิธีการประเมินผลตามแบบพรอบสต (Probst Rating Plan)
2.4 วิธีการประเมินโดยมีผูประเมินหลายคน (Multiple Rating, Multiple Appraisal
หรือ Group Rating)
2.5 วิธีการประเมินรวมกัน (Mutual Rating)
2.6 วิธีการประเมินโดยเพื่อนรวมงาน (Peer Rating)
2.7 วิธีการประเมินดวยตนเอง (Self-appraisal หรือ Self-rating)
2.8 วิธีสัมภาษณผลงานกาวหนา (Progress Interview)
2.9 วิธีการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ (Field Interview Method หรือ Field Review
Method)
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2.10 วิธีการประเมินแบบใชศูนยกลางการประเมิน (Assessment Centers)
2.11 วิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดยอาศัยมาตราสวน (Behaviorally Anchored
Rating Scales-BARS)
2.12 วิธีการประเมินตามพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตการณโดยอาศัยมาตราสวน
(Behavioral Observation Scales)
3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลสําเร็จของงาน หรือ วัตถุประสงคเปนหลัก
(Result or Objective Based Approach) คือ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุงประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในแงผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย หรือมาตรฐานที่
กําหนดไว โดยมักจะประเมินในรูปของปริมาณ คุณภาพ เวลา หรือประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
แบงออกเปน 7 วิธี
3.1 วิธีการประเมินตามผลงาน (Appraisal by Result)
3.2 วิธีการประเมินโดยใชตัวชี้โดยตรง (The Direct Index)
3.3 วิธีการประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of Performance)
3.4 วิธีจดบันทึกปริมาณงาน (Production Records)
3.5 วิธีบันทึกผลการปฏิบัติงานตามชวงเวลา (Periodic Test)
3.6 วิธีทดสอบผลงาน (Performance Test)
3.7 วิธีการวิเคราะหหนาที่และความรับผิดชอบตามตําแหนง (Analysis of Position
Function and Responsibilities)
4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน (Hybrid Approach/Hybrid
Systems) เปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการผสมผสานกันระหวางวิธีการประเมินที่
เนนการวางแผนงาน (Planning Systems) อยาง MBO (Management By Objective) กับวิธีการ
ประเมินตามพฤติกรรมอยาง BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) เพื่อใชประเมิน
ผลสําเร็จของงาน (Outcome) และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ของพนักงานของผูบริหาร
และพนักงานในการวางแผนการปฏิบัติงานและการแจงผลการปฏิบัติงาน (Feedback) ตลอดจน
สนองความตองการขององคการในการใชประโยชนจากการประเมินในการบริหารงาน เชน การ
บริหารคาจางเงินเดือน การทดสอบความเที่ยงตรงของการประเมิน เปนตน
5. วิธีการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแบบ 360 องศา เป น การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานแบบผสมผสาน (Hybrid System) อีก ประเภทที่มุง เนน ใหท ราบถึง ความรู ทัก ษะ
ความสามารถและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับการประเมินจากหลายแหลงขอมูล
เพื่อใหมีความถูกตองแมนยํา และเชื่อถือไดมากกวาการประเมินโดยผูบังคับบัญชาเพียงลําพัง เปน
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การใชวิธีการผสมผสานหลายวิธีทั้ง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดคุณลักษณะของบุคคล
เปนหลัก และการประเมินที่มุงเนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ทําใหงานสําเร็จ ซึ่งไดแก วิธีการ
ประเมินโดยใชผูประเมินหลายคน วิธีประเมิน โดยใชเพื่อนรวมงานประเมิน วิธีประเมินตนเอง
รวมทั้งผูเกี่ยวของอื่นๆ เชน ลูกคา ผูจัดสงวัตถุดิบ เปนตน
6. วิ ธีก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานโดยใช ดัช นี วั ด ผลงานหลัก (KPI : Key
Performance Indicators) เปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะองคการที่มุงเนนการบริหารจัดการสมัยใหม ซึ่งเปนวิธีที่พัฒนามาจากวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ยึดผลสําเร็จของงานหรือวัตถุประสงคเปนหลัก ซึ่งจะมีขอจํากัดหรือจุดออนในแง
ความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พัน ธกิจ และกลยุทธการดําเนินงานขององคการในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน โดยมีการพัฒนาเปนดัชนีวัดผลงานหลัก เพื่อประเมินผลสําเร็จขององคการ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาองคการจะสามารถเจริญเติบโต แขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะยาว
7. การเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม คือ การพิจารณาแบบ
ประเมิน ตามวิธีการประเมิน วาแบบใด มีความเหมาะสมกับการประเมินผลการปฏิบัติง านของ
พนักงานมากที่สุดนั้น ยอมขึ้นอยูกับวาแบบประเมินใดมีความสมบูรณแบบ และใชประโยชนได
ครบถวนตามที่ตองการหรือไม นั่นคือ เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานและองคการของเรา
มากที่สุด
สรุป การประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลายวิธี ในแตละองคกรซึ่งมีความแตกตางกัน
ก็ควรเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับแต ละองคกร แตในที่นี้ผูวิจัยไดเลือก
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบที่ 2 วิธีที่ 7 คือวิธีการประเมินดวยตนเอง (Self-appraisal หรือ
Self-rating) ซึ่งเปนวิธีการที่ใหผูปฏิบัติงานพิจารณาผลการปฏิบัติงานของตน โดยวิเคราะหผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในงานสําหรับระยะเวลาที่ผานมา
2.4 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สุเมธ วงศบุณยยง (2542, อางถึงใน ปทุมทิพย ทิพยโสภา 2550 : 17) ไดแบงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานออกเปน 4 สวนสําคัญคือ
1. ประเมิน ผลสําเร็จของงาน หมายถึง การประเมินดูวาบุคคลผูนนั้ ไดทํางานที่
มอบหมายไดสําเร็จหรือไดมากนอยเพียงใด โดยประเมินในเรื่องคุณภาพของงานที่ทําได ปริมาณ
ของงานที่ทําได และความถูกตองของงาน
2. ประเมินพฤติกรรมการทํางาน หมายถึง การประเมินดูพฤติกรรมที่มีสวนชวยให
งานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จหรือเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของงาน อาทิเชน ความไววางใจ ความ
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รวมมือ ความละเอียดรอบคอบ ความขยั่นหมั่นเพียร ความรับผิดชอบในงาน ทัศนคติตองาน การ
ทํางานสม่ําเสมอ การตรงตอเวลา และการเคารพกฎระเบียบ เปนตน
3. การประเมินความรูในการทํางาน หมายถึง ประเมินดูความรอบรูที่เกี่ยวกับงาน
รวมถึงความสนใจที่จะขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนกับงานดวย ปจจัยที่ใชในการ
ประเมิน ไดแก ความรูในงาน ความชํานาญในงาน ทักษะในการทํางาน และทักษะในการแกไข
ปญหา เปนตน
4. ประเมินศักยภาพ หมายถึงการประเมินความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานเชน
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ความสามารถในการเรียนรู ความเปนผูนํา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความภักดี ความสามารถในการทํางานภายใตความกดดัน และบุคลิกลักษณะ
สรุป เกณฑที่ใชในการประเมินเปนเรื่องที่สําคัญตอความสําเร็จของการประเมินผล
การปฏิบัติงานในการใชเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยเกณฑตัวใดตัวหนึ่งมักเปนวิธีที่
ไมมีประสิทธิผล เนื่องจากผลการปฏิบัติงานนั้นมักจะปรากฏออกมาจากหลายสว นมิใ ชเพียง
สวนใดสวนหนึ่งเทานั้น
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว
3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพและปริมาณงาน ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และดาน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาทําใหทราบถึง ความหมายของผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
เกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปนองคความรู และนํามาใชในการสรางเครื่องมือใน
การศึกษาครั้งนี้
3. ขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรมสรรพากรเปนหนวยงานราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลัก คือ การหา
รายไดใหรัฐ การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเสนอแนะ
นโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวงการคลัง ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพากร ไดแก
1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. ภาษีมูลคาเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
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5. อากรแสตมป
6. ภาษิเงินไดปโตรเลียม
7. รายไดอื่น ๆ
ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีอากรขางตน กรมสรรพากรมีหลักการ และวิธีการจัด เก็บตาม
กฎหมายดวยการใหผูเสียภาษีประเมินตนเอง ดังนั้น เพื่อใหการจัดเก็บภาษีอากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กรมสรรพากรจึงไดตระหนักถึงบทบาทในการมุงเนนใหเกิดความเปนธรรมความ
เสมอภาคแกผูเสียภาษี พยายามยกระดับความสมัครใจในการเสียภาษีของประชาชน และใหบริการ
ที่ดีแกผูเสียภาษี โดยไดกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ซึ่งมีหลักการของระบบภาษีอากร
ที่ดี ประกอบดวยความเหมาะสมและความทั่วถึงของการจัดเก็บภาษีอากร การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การสรางความเขาใจของผูเสียภาษีอากรและการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ซึ่งวัตถุประสงค
หลักนี้ไดกําหนดโดยคณะผูบริหารระดับสูงของกรม และจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหเจาหนาที่
ของกรมสรรพากรยึดถือเปนนโยบายในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคหลักของกรมสรรพากร (กรมสรรพากร 2552 : 46)
1. จัดเก็บภาษีในระดับที่เหมาะสมและทั่วถึงดวยคาใชจายที่ต่ําของกรมสรรพากร และ
ผูเสียภาษี
2. มุงพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใหแขงขันกับตางประเทศ
3. สรางความเขาใจของผูเสียภาษีใหเห็นวาผูอื่นเสียภาษีถูกตองครบถวน
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย มีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม
โดยจะตองดําเนินการดังนี้
1. ใหบริการที่ดีแกผูเสียภาษีดวยความเต็มใจ
2. ใหความรูความเขาใจแกผูเสียภาษี เพื่อใหเกิดความสมัครใจในการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
และระเบียบในระดับสูง
3. ใหคําแนะนําถึงสิทธิและความรับผิดชอบในการเสียภาษี
4. ใหทราบขอบเขตของการปฏิบัติตามกฎหมายและผลของการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ใหมีการดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหมีการบริหารงานและจัดเก็บที่เหมาะสม
6. หาวิธีก ารที่ทัน สมัยที่มีประสิทธิภ าพ และประสิทธิผลมากขึ้น อยางตอเนื่อง เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

36
สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่มีอํานาจภายในเขตทองที่ที่รับผิด ชอบดังนี้ (กรมสรรพกร
2553)
1. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายของกรม และสํานักงานสรรพากรภาค
2. กํากับดูแลผูเ สียภาษีเปนรายผูประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากร
สําหรับรายที่อยูในความรับผิดชอบ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดภาษีอากรคาง และดําเนินคดีแกผูเสียภาษี รวมทั้งตอบ
ขอหารือทางภาษีอากร
4. กํากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
5. พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
6. ปฏิบัติงานดานกรรมวิธีภาษี
7. ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากร
8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศศิธร ศิริพัฒนโกศล (2553) ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาสระแกว เขต 2 กลุมตั วอยางคือ ผูบริหารสถานศึก ษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 103 คน ผลการศึกษา พบวา ความฉลาดทาง
อารมณของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับปกติ การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด าน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณในการ
บริหารโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานดีเรื่องการเห็นใจ
ผูอื่นและการรับผิดชอบ และดานเกงเรื่องการรูจักและมีแรงจูงใจในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพสมรส
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ยกเวนดานดีการเห็นใจผูอื่น และดานสุขเรื่องการมีความ
สงบสุข แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฐยาพัชญ ภาวนาวิวัฒน (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา เชาวนอารมณ
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกขายบริษัท
คาปลีกแหงหนึ่ง โดยเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางหัวหนาแผนกขาย จํานวน 190 คน ผลการศึกษา

37
พบว า ระดับ ภาวะผู นํา เชาวนอ ารมณ ความสามารถในการเผชิญฟ น ฝา อุป สรรคและผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับคอนขางสูง ภาวะผูนํามีเชาวอารมณ และความสามารถในการเผชิญและ
ฟนฝาอุปสรรคสัมพันธกันในทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และตัวแปรที่รวมกันทํานายผลการปฏิบัติงาน คือ ภาวะผูนําและเชาวอารมณโดยสามารถรวมกัน
พยากรณผลการปฏิบัติงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นายจักรพงษ กิตติพงศพิทยา (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความมั่นคงใน
การทํางานกับผลการปฏิบัติงานและความทุมเทในการทํางานของพนักงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ
พนักงานบริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฮอนดา ออโตโม
บิล (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 249 คน ผลการศึกษา พบวา พนักงานมีการรับรูความมั่นคงใน
การทํางานระดับปานกลาง ผลการปฏิบัติงานและความทุมเทในการทํางานระดับสูง พนักงานที่มี
ลักษณะสวนบุคคลดานเพศแตกตางกัน มีความทุมเทในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลดานอายุ รายได อายุการทํางาน และระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความทุมเทในการทํางานไมแตกตางกัน การรับรูความมั่นคงในการทํางานมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการรับรู
ความมั่นคงในการทํางานมีความสัมพันธกับความทุมเทในการทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
เพียงพร โทบุราณ (2551) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย
ที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
300 คน ผลการศึก ษา พบวา พนัก งานการไฟฟาสว นภูมิภ าค มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับการมี
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก และมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก และ
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ปาริฉัตร ตั้งพันธประเสริฐ (2550) การศึกษาความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับองคการ กับผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 310 คน ผลการศึกษา พบวา พนักงานมีเพศ
แตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนพนักงานที่มี
อายุ สภาพการสมรส และระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ พนักงานมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับองคการโดยรวมแตกตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

38
องคการเปนรายดาน พบวาดานนโยบายและการบริหารและดานสินคาและบริการแตกตางกัน มีผล
การปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รัชนี ปนศิริวัฒนกุล (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับการ
พัฒนาทีม งานของผูปฏิบัติง านดา นการฝก อบรม ประชากรที่ใ ชใ นการศึก ษา เปน บุค คลากร
ผูปฏิบัติงานดานการฝกอบรมของกรมสรรพากรจํานวน 129 คน ผลการศึกษาพบวา ผูปฏิบัติงาน
ดานการฝกอบรมของกรมสรรพากร มีระดับความฉลาดทางอารมณโดยรวมอยูในระดับสูง มีระดับ
การปฏิบัติก ารพัฒนาทีมงานอยูใ นระดับสูง และความฉลาดทางอารมณโดยรวมทุกดานและมี
ความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาทีมงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (p<.05) ยกเวนความฉลาด
ทางอารมณดานการตระหนักในตนเองพบวาไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาทีมงาน
พีระพล ปูรณะโชติ (2547) ศึก ษาความฉลาดทางอารมณ ของพนัก งานการไฟฟา
สวนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง ชลบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ที่ปฏิบัติงาน ณ สํานัก งานการไฟฟาสว นภูมิภ าคเขต 2 ภาคกลาง ชลบุรี จํา นวน 257 คน
ผลการศึกษาพบวา สวนใหญมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติ เมื่อเปรียบเทียบระดับความ
ฉลาดทางอารมณตามตําแหนงงานพบวา กลุมพนักงานระดับปฏิบัติงานมีระดับความฉลาดทางอารมณ
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตกลุมพนักงานระดับผูบริหารมีระดับความฉลาดทาง
อารมณแตกตางกัน กับกลุมพนักงานระดับผูปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นาตยา เตาปอม (2547) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ การรับรูเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนยสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 302 คน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลวิชาชีพมีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปกติ มีการ
รับรูเกี่ย วกับการบริหารงานบุค คลอยูใ นระดั บเหมาะสมปานกลาง และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา และ
การรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดั บ .05 ตัว แปรที่สามารถ
พยากรณ ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ คือความฉลาดทางอารมณ และ
การรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
อุไร เอี่ยมสะอาด (2547) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตามารรับรูของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 89 โรงเรียน และ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 828 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา ความฉลาดทางอารมณของ
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ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปกติ ระดับผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารกับผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
จัดจ และโบโน (Judge and Bono 2003) ไดรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพัน ธ
ระหวางการประเมินตนเองกับผลปฏิบัติงาน โดยวิธี Meta-Analysis ซึ่งการประเมินตนเองแบงเปน
4 ลักษณะ คือ การยอมรับนับถือตนเอง ศูนยการควบคุม การรับรูความสามารถของตน และความ
มั่นคงทางอารมณ จาการรวบรวมบทความ 105 บทความ พบวามีความสัมพันธทางบวกระหวางการ
ประเมิน ตนเองกับ ผลปฏิบัต ิงาน โดยมีค าสัมประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธเ ฉลี่ยที่ 0.23 และยังพบวา
แรงจูงใจเปนตัวกลางที่ไดรับอิทธิพลจาการประเมินตนเอง และสงผลไปยังผลการปฏิบัติงาน โดย
บุคคลที่มีการประเมินตนเองสูงจะเปนบุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง มีความมุงมั่นและ
ความกระตือรือรนในการทํางานซึ่งสงผลใหผลการปฏิบัติงานที่ทํามีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมาย
แลมป (Lam 1998) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ กับเครื่องบงชี้ในการดําเนินชีวิตใน
กลุมคนทํางาน แบงเปนกลุมที่ทํางานอยางงาย ๆ กลุมที่ทํางานหนักยาก กลุมที่มีความเครียดต่ํา
และ กลุมที่มีความเครียดสูง โดยการประเมินความฉลาดทางอารมณ ความฉลาดทั่วไป ความเห็น
อกเห็น ใจผูอื่น การปรับตัว ตอความเครียด และการศึกษาสถิติประชากร พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ มีผลใหก ารปฏิบัติง านดีขึ้น กลาวคือ ยิ่งมีความฉลาดทางอารมณสูงขึ้ น คะแนนในการ
ปฏิบัติงานก็จะสูงขึ้นตามลําดับ ความฉลาดทางอารมณ จึ งเปน ตัว บงชี้ถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การเอาใจใสความรูสึกของผูอื่น และการแกไขปญหาตาง ๆ ได
เกรฟ (Graves 1999) ศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับความสามารถ
ในการรับรู และประสิทธิภาพในการทํางาน กลุมตัวอยางเปนผูหญิงจํานวน 75 คน ผูชายจํานวน 75
คน รวมทั้งสิ้น 150 คน พบวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความสามารถในการรับรู
สามารถทํานายพฤติกรรม ที่จะนําไปสูการทํางานอยางมีประสิทธิภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณจึงมีศักยภาพที่จะเพิ่มระดับความสารมารถของกระบวนการและสามารถ
ทํานาย พฤติกรรมการทํางานในสาขาตาง ๆ ตามทักษะของแตละบุคคลได
จากการทบทวนงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณมีผลตอ
ความสําเร็จตอการทํางาน การศึกษา และการดําเนินชีวิ ตของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ
ความฉลาดทางอารมณเปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงผลในการปฏิบัติงาน และความฉลาดทางอารมณ
สามารถสรางและพัฒนาไดดวยตนเอง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ความฉลาดทางอารมณ กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 30 พื้นที่ จํานวน 4,314 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 จํานวน 179 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling)
จากจํานวนสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 30 พื้นที่ จํานวน 4,314 คน
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 30 พื้นที่
หนวยงาน
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

จํานวน
116
174
191
169
172
141
160
171
145
138
110
103
137
127
98
115
113
126
119
113
173
228
156
137
154
157
172

คิดเปนรอยละ
2.69
4.03
4.43
3.92
3.99
3.27
3.71
3.96
3.36
3.20
2.55
2.39
3.18
2.94
2.27
2.67
2.62
2.92
2.76
2.62
4.01
5.29
3.62
3.18
3.57
3.64
3.99
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ตารางที่ 2 (ตอ)
หนวยงาน
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
รวม

จํานวน
107
113
179
4,314

คิดเปนรอยละ
2.48
2.62
4.15
100.00

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช ในการวิจัย ครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Ouestionnaire) ซึ่งใชใ นการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน มีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละสวน
ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบใหตอบ
เพียงขอเดียว ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
6. ตําแหนงงาน
7. รายไดตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความฉลาดทางอารมณผูวิจัยใชในการศึกษา
ครั้งนี้ เปนแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) ซึ่งแบงองคประกอบ
ออกเปน 3 ดาน คือ ดานดี ดานเกง ดานสุข โดยในแตละองคประกอบแบงเปนองคประกอบยอย
ดังนี้
องคประกอบดานดี ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยดังนี้
1. การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง มี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 1
ถึง ขอ 6
2. การรูจักเห็นใจผูอื่น มี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 7 ถึง ขอ 12
3. การมีความรับผิดชอบ มี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 13 ถึง ขอ 18
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องคประกอบดานเกง ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยดังนี้
1. การรูจักและสรางแรงจูงใจใหตนเองมี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแตขอ 19 ถึง ขอ 24
2. การตัดสินใจและแกไขปญหา มี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 25 ถึง ขอ 30
3. การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น มี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 31 ถึง ขอ 36
องคประกอบดานสุข ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยดังนี้
1. ความภูมิใจในตนเอง มี 4 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 37 ถึง ขอ 40
2. ความพึงพอใจในชีวิต มี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 41 ถึง ขอ 46
3. ความพึงพอในใจตนเอง มี 6 ขอ รวมคะแนนตั้งแต ขอ 47 ถึง ขอ 52
โดยใชเกณฑกําหนดคะแนน 4 ระดับ จาก “จริงมาก” ถึง “ไมจริง” การใหคะแนน
แบงเปน 2 กลุม (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2546 : 43) ไดแก
กลุมที่ 1 เปนกลุมขอความทางบวก ไดแกขอ 1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23
25 28 31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 และ 50 แตละขอใหคะแนนดังนี้
ไมจริง
ให
1
คะแนน
จริงบางครั้ง
ให
2
คะแนน
คอนขางจริง
ให
3
คะแนน
จริงมาก
ให
4
คะแนน
กลุมที่ 2 เปนกลุมขอความทางลบ ไดแกขอ 2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 26
27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 และ 52 แตละขอใหคะแนนดังนี้
ไมจริง
ให
4
คะแนน
จริงบางครั้ง
ให
3
คะแนน
คอนขางจริง
ให
2
คะแนน
จริงมาก
ให
1
คะแนน
แสดงเกณฑปกติของคะแนน EQ รวม ดี เกง และสุข ของกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง
18 – 60 ป
องคประกอบ EQ
ต่ํากวาปกติ
เกณฑปกติ
สูงกวาปกติ
คะแนน EQ รวม
< 138
138 – 177
> 177
1. ดานดี
< 48
48 – 59
> 59
2. ดานเกง
< 45
45 – 62
> 62
3. ดานสุข
< 42
42 – 58
> 58
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การพิจารณาระดับความคิดเห็นของความฉลาดทางอารมณนั้น ผูวิจัยไดจําแนกระดับ
คะแนนออกเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น ดังนี้(Best 1997 : 14)
ความกวางของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) / จํานวนชั้น
= (4-1) / 3
= 1
จากความกวางของอันตรภาคชั้นดังกลาว สามารถแบงระดับความคิดเห็นของความฉลาด
ทางอารมณ ไดดังนี้
คะแนนตั้งแต 3.00 - 4.00
กําหนดใหเปนความฉลาดทางอารมณระดับสูง
คะแนนตั้งแต 2.00 - 2.99
กําหนดใหเปนความฉลาดทางอารมณระดับปานกลาง
คะแนนตั้งแต 1.00 - 1.99
กําหนดใหเปนความฉลาดทางอารมณระดับต่ํา
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดแบงการประเมินออกเปน 3
ดาน ดังนี้
1. ดานคุณภาพ และปริมาณงาน จํานวน 5 ขอ ตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 5
2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ขอ ตั้งแตขอ 6 ถึง ขอ 10
3. ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน จํานวน 8 ขอ ตั้งแต ขอ 11 ถึง ขอ 18
โดยผูวิจัยดัดแปลง และปรับปรุงมาจาก จักรพงษ กิตติพงศพิทยา (2551)
เกณฑการกําหนดมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามหลัก
ของ Likert แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ดีมาก
ให
5
คะแนน
ดี
ให
4
คะแนน
ปานกลาง
ให
3
คะแนน
นอย
ให
2
คะแนน
นอยที่สุด
ให
1
คะแนน
การพิจารณาระดับผลการปฏิบัติงานนั้น ผูวิจัยไดจําแนกระดับคะแนนออกเปน 3 ระดับ
โดยพิจารณาตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น ดังนี้ (Best, 1997 : 14)
ความกวางของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) / จํานวนชั้น
= (5-1) / 3
= 1.33
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จากความกวางของอันตรภาคชั้นดังกลาว สามารถแบงระดับผลการปฏิบัติงาน ไดดังนี้
คะแนนตั้งแต 3.67 - 5.00
กําหนดใหเปนผลการปฏิบัติงานระดับสูง
คะแนนตั้งแต 2.34 - 3.66
กําหนดใหเปนผลการปฏิบัติงานระดับปานกลาง
คะแนนตั้งแต 1.00 - 2.33
กําหนดใหเปนผลการปฏิบตั ิงานระดับต่ํา
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
มีลักษณะขอความเปนคําถามแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใชประกอบในงานวิจัย
3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
การทดสอบเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการพัฒนาปรับปรุงแลว
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และแกไขขอบกพรองเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหา
และวัตถุประสงคของการวิจัย จากนั้น นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาแกไข
เพิ่มเติม และปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อความถูกตอง
2. การหาคาความเชื่อมั่น ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง ซึ่งไมใชกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย แตมีลักษณะการ
ทํางานเหมือนกับกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดแกขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 จํานวน 30 คน จากนั้นนํามาวิเคราะหความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coeffcient : α ) หากไดคาความเชื่อมั่น
ต่ํากวา 0.75 ผูวิจัยก็นําไปปรับปรุง แตหากไดมากกวาผูวิจัยก็นําไปเก็บขอมูลจากกลุมประชากร
เมื่อทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแลวไดคาความเชื่อมั่นดังนี้
1. ผลการวิเคราะหคําตอบแบบสอบถามสวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8866
2. ผลการวิเคราะหคําตอบแบบสอบถามสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9304
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 179 คน มีขนั้ ตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
4.1.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหใน
การตอบแบบสอบถามจากเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 จํานวน 179 ชุด
ซึ่งผูวิจัยไดชี้แจงขั้นตอน วิธีการ และประเด็นของแบบสอบถาม ใหผูตอบแบบสอบถามทราบ
และเก็บขอมูลระหวางวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ 2554
4.1.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 179 ชุ ด และตรวจความสมบู ร ณ ของ
แบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนําขอมูลแบบสอบถามที่สมบูรณแลวมาใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
ไว และลงรหัสในแบบสอบถาม เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล
4.1.3 นําขอมูลที่ไดจ ากขอ 3.1.2 มาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติดว ยคอมพิว เตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (The Statistical Packages for the Social Sciences)
4.1.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 20–28 กุมภาพันธ 2554
4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยการศึกษา และคนควาขอมูลจากหนังสือ ตํารา วารสาร สิ่งพิมพ บทความ
วิทยานิพนธ และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยการนําขอมูลมาบันทึก และ
ประมวลผลตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของประชากรโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหความฉลาดทางอารมณ คํานวณหาความถี่รอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายขอ รายดานและโดยรวมทั้งหมด
3. การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คํานวณหาความถี่รอยละ(Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงาน โดย
ใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) สําหรับการ
กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหกําหนดไวที่ระดับ 0.01

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความฉลาดทางอารมณ กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยกลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน กุมภาพันธ 2554 จํานวนแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 179 ชุด ไดรับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 179 ชุด คิดเปนรอยละ 100
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
2. ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับความฉลาดทางอารมณ
3. ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับของผลการปฏิบัติงาน
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงาน
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ขอมูลสวนบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามซึ่ ง เป น เจ า หน า ที่ ส รรพากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และ
รายไดตอเดือน วิเคราะหโดยนําเสนอเปนจํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

47

48
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
(n = 179)
ลักษณะขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

36
143

20.11
79.89

10
75
68
26

5.59
41.90
37.99
14.53

โสด
สมรส
หมาย หยาราง แยกกันอยู

101
66
12

56.42
36.87
6.70

มัธยมศึกษา หรือ ปวช.
อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

7
7
132
33

3.91
3.91
73.74
18.44

8
102
46
22
1

4.47
56.98
25.70
12.29
0.56

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60

ป
ป
ป
ป

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป)
นอยกวา 6
6 – 15
16 – 25
26 – 35
36 ขึ้นไป
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ตารางที่ 3 (ตอ)
(n = 179)
ลักษณะขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

10
2
45
112
10

5.59
1.12
25.14
62.57
5.59

11
34
68
25
18
23

6.15
18.99
37.99
13.97
10.06
12.85

ตําแหนงงาน
ขาราชการปฏิบัติงาน
ขาราชการปฏิบัติการ
ขาราชการชํานาญงาน
ขาราชการชํานาญการ
ขาราชการชํานาญการ ขึ้นไป
รายไดตอเดือน(บาท)
ต่ํากวา 10,000
10,000-15,000
15,001-20,000
20,001-25,000
25,001-30,000
30,001 ขึ้นไป

จากตารางที่ 3 พบวา เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 79.89 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 36 คน คิด
เปนรอยละ 20.11 ตามลําดับ
อายุ พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ก รุงเทพมหานคร 30 สวนใหญอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 75 คน คิดเปน รอยละ 41.90 รองลงมา คือ อายุระหวาง 41 – 50 ป
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 37.99 และอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
14.53 ตามลําดับ
สถานภาพ พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร30 สวนใหญ
สถานภาพโสด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 56.42 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จํานวน
66 คน คิดเปนรอยละ 36.87 และสถานภาพหมาย หยาราง แยกกันอยู จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 6.70 ตามลําดับ
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ระดับการศึกษา พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 สวนใหญ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 73.74 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี
จํา นวน 33 คน คิด เปน รอยละ 18.44 และการศึก ษาระดับมัธยมศึก ษา หรือ ปวช. และระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. มีจํานวนเทากัน จํานวน กลุมละ 7 คน คิดเปนรอยละ 3.91 ตามลําดับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
สวนใหญปฏิบัติงาน 6 – 15 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 56.98 รองลงมา คือ ปฏิบัติงาน
16 – 25 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 25.70 และกลุมปฏิบัติงาน 26-35 ป จํานวน 22 คน คิด
เปนรอยละ 12.29 ตามลําดับ
ตําแหนงงาน พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 สวนใหญ
ปฏิบัติงานในตําแหนงขาราชการชํานาญการ จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 62.57 รองลงมา
คือ ตําแหนงขาราชการชํานาญงาน จํานวน 45 คน คิดเปน รอยละ 25.14 ตําแหนงขาราชการ
ปฏิบัติงาน และขาราชการชํานาญการขึ้นไปมีจํานวนเทากันคือ กลุมละ 10 คน คิดเปนรอยละ 5.59
ตามลําดับ
รายไดตอเดือน พบวา เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 สวนใหญ
มีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 37.99 รองลงมา คือ มีรายได
ตอเดือน 10,000-15,000 บาท จํา นวน 34 คน คิด เปน รอยละ 18.99 และมีรายไดตอ เดือ น
20,001-25,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 13.97 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับความฉลาดทางอารมณ
การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความฉลาดทางอารมณ ข องเจ า หน า ที่ ส รรพากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
จํานวน 179 คน ผูวิจัยไดวิเคราะหใหเห็นถึงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามแตละขอ จําแนก
ตามองคประกอบของความฉลาดทางอารมณแตละดาน วิเคราะหโดยนําเสนอเปน จํานวนคารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 - 13
หลังจากนั้น ไดทําการวิเคราะหสรุปคะแนนจําแนกตามเกณฑระดับตาง ๆ โดยนําเสนอ
รายละเอียดดังตาราง ที่ 4
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามรายขอ
จากการประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ ข องเจ า หน า ที่ สํา นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 ในองคประกอบดานดี : การควบคุมอารมณและความตองการของ
ตนเอง
(n = 179)
ดานดี : การควบคุมอารมณ
และความตองการ
ของตนเอง

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล

ไมจริง

จริง
บางครั้ง

คอน
จริงมาก
ขางจริง

2
(1.1)

41
(22.9)

62
(34.6)

74
(41.3)

3.16 0.815

สูง

บอกไมไดวา อะไรทําใหรูสึก 99
โกรธ
(55.3)

49
(27.4)

26
(14.3)

5
(2.8)

3.35 0.831

สูง

เมื่อถูกขัดใจมักรูสึกหงุดหงิด 49
จนควบคุมอารมณไมได
(27.4)

107
(59.8)

14
(7.8)

9
(5.0)

3.09 0.740

สูง

สามารถคอยเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่พอใจ

7
(3.9)

63
(35.2)

84
(46.9)

25
(14.0)

2.71 0.753

ปาน
กลาง

มักมีปฏิกิริยาโตตอบรุนแรง
ตอปญหาเพียงเล็กนอย

79
(44.1)

83
(46.4)

13
(7.3)

4
(2.2)

3.32 0.708

สูง

เมื่อถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ไม
ชอบจะอธิบายเหตุผล

14
(7.8)

85
(47.5)

63
(35.2)

17
(9.5)

2.46 0.774

ปาน
กลาง

3.02 0.835

สูง

เวลาโกรธหรือไมสบายรับรู
ไดวาเกิดอะไรขึ้น

รวม

x

จากตารางที่ 4 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานดี : การควบคุมอารมณและความตองการ
ของตนเองของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ในภาพรวม อยูในระดับสูง
โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.02
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานดี : การควบคุมอารมณและ
ความตองการของตนเองของเจาหนาที่สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ก รุงเทพมหานคร 30 ที่อยูใ น
ระดับสูง คือ บอกไมไ ดวา อะไรทําใหรูสึก โกรธ มัก มีปฏิกิริ ยาโตต อบรุน แรงตอปญ หาเพีย ง
เล็ก นอย เวลาโกรธหรือไมสบายรับรูไดวาเกิด อะไรขึ้น และเมื่อถูก ขัด ใจมัก รูสึก หงุด หงิด จน
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ควบคุมอารมณไมได โดยมีคาเฉลี่ย ของระดับความคิด เห็น เทากับ 3.35, 3.32, 3.16 และ 3.09
ตามลําดับ สวนสามารถคอยเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พอใจ และเมื่อถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ไมชอบ
จะอธิบายเหตุผล อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.71 และ 2.46
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามรายขอ
จากการประเมินความฉลาดทางอารมณของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ
มหานคร 30 ในองคประกอบดานดี : การรูจักเห็นใจผูอื่น
(n = 179)
ระดับความคิดเห็น
ดาน : การรูจักเห็นใจผูอื่น
S.D. แปลผล
จริง
คอน
x
ไมจริง

บางครั้ง ขางจริง

จริงมาก

สังเกตไดเมื่อคนใกลชิดมี
อารมณเปลี่ยนแปลง

5
(2.8)

45
(25.1)

82
(45.8)

47
(26.3)

2.96 0.792

ปาน
กลาง

ไมสนใจกับความทุกขของ
ผูอื่นทีไ่ มรูจัก

63
(35.2)

81
(45.3)

22
(12.3)

13
(7.3)

3.08 0.873

สูง

ไมยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นทําตาง 90
จากที่ตนเองคิด
(50.3)

75
(41.9)

12
(6.7)

2
(1.1)

3.41 0.668

สูง

ยอมรับไดวา ผูอื่นก็อาจมี
เหตุผลที่จะไมพอใจ

5
(2.8)

37
(20.7)

81
(45.3)

56
(31.3)

3.05 0.795

สูง

รูสึกวาผูอื่นชอบเรียกรอง
ความสนใจมากเกินไป
แมจะมีภาระที่ตองทํา ก็ยินดี
รับฟงความทุกขของผูอื่นที่
ตองการความชวยเหลือ
รวม

39
(21.8)
2
(1.1)

104
(58.1)
56
(31.3)

30
(16.8)
78
(43.6)

6
(3.4)
43
(24.0)

2.98 0.723

ปาน
กลาง
2.91 0.769 ปาน
กลาง
3.07 0.825

สูง
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จากตารางที่ 5 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานดี : การรูจักเห็นใจผูอื่นของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในสูง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเทากับ 3.07
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานดี : การรูจักเห็นใจผูอื่นของ
เจาหนาที่สํานั กงานสรรพากรพื้นที่ก รุงเทพมหานคร 30 ที่อยูในระดับสูง คือ ไมยอมรับในสิ่งที่
ผูอ ื่นทําตางจากทีต่ นเองคิด ไมสนใจกับความทุกขของผูอื่นที่ไมรูจัก และยอมรับไดวา ผูอื่นก็อาจมี
เหตุผลที่จะไมพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.41, 3.08 และ 3.05 ตามลําดับ
สวนรูสึกวา ผูอื่นชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป สังเกตไดเมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง
และแมจะมีภาระที่จะทําก็ยินดีรับฟงความทุกขของผูอื่นที่ตองการความชวยเหลือ อยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.98, 2.96 และ 2.91 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูต อบแบบสอบถามรายขอ
จากการประเมินความฉลาดทางอารมณของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ก รุงเทพ
มหานคร 30 ในองคประกอบดานดี : การมีความรับผิดชอบ
(n = 179)
ระดับความคิดเห็น
ดานดี : การมีความรับผิดชอบ
ไมจริง

จริง
คอน
บางครั้ง ขางจริง

จริง
มาก

x

S.D. แปลผล

เปนเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบ 101
65
ผูอื่นเมื่อมีโอกาส
(56.4) (36.3)

11
(6.1)

2
(1.1)

3.48 0.665

สูง

เห็นคุณคาในน้ําใจที่ผูอื่นมีตอ
ตนเอง

3
(1.7)

17
(9.6)

51
108
(28.5) (60.3)

3.47 0.737

สูง

เมื่อทําผิดสามารถกลาวคําขอ
โทษผูอื่นได

7
(3.9)

21
38
113
(11.7) (21.2) (63.1)

3.44 0.848

สูง

3.39 0.744

สูง

ยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นได 93
66
ยาก
(52.0) (36.9)

16
(8.9)

4
(2.2)
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ตารางที่ 6 (ตอ)

ดานดี : การมีความ
รับผิดชอบ

ระดับความคิดเห็น
ไมจริง

10
ถึงแมจะตองเสียประโยชน
สวนตัวไปบาง ก็ยินดีที่จะทํา (5.6)
เพื่อสวนรวม
รูสึกลําบากใจในการทําสิ่งใด 87
สิ่งหนึ่งเพื่อผูอื่น
(48.6)
รวม

x

S.D. แปลผล

จริง
บางครั้ง

คอน
จริงมาก
ขางจริง

35
(19.6)

72
(40.2)

62
(34.6)

3.04 0.876

สูง

77
(43.0)

14
(7.8)

1
(0.6)

3.40 0.657

สูง

3.37 0.772

สูง

จากตารางที่ 6 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานดี : การมีความรับผิดชอบของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเทากับ 3.37
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานดี : การมีความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ที่อยูระดับสูง คือ เปนเรื่องธรรมดาที่
จะเอาเปรียบผูอื่นเมือ่ มีโอกาส เห็นคุณคาในน้ําใจที่ผูอื่นมีตอตนเอง เมื่อทําผิดสามารถกลาวคําขอ
โทษผูอื่นได รูสึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูอื่น ยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นไดยาก
และถึงแมจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบาง ก็ยินดีที่จะทําเพื่อสวนรวม โดยมีคาเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเทากับ 3.48, 3.47, 3.44, 3.40, 3.39 และ 3.04 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามรายขอ จาก
การประเมินความฉลาดทางอารมณของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ มหา
นคร 30 ในองคประกอบดานเกง : การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
(n = 179)
ระดับความคิดเห็น
ดานเกง : การสรางแรงจูงใจ
S.D. แปลผล
จริง
คอน
x
ใหตนเอง
ไมจริง
จริงมาก
บางครั้ง ขางจริง

ไมรูวาตนเองเลาเรื่องอะไร

52
(29.1)
57
(31.8)

9
(5.0)
75
(41.9)

6
(3.4)
42
(23.5)

3.51

0.745

สูง

แมจะเปนงานยาก ก็มั่นใจ
วาสามารถทํางานได

112
(62.6)
5
(2.8)

2.86

0.806

ปาน
กลาง

เมื่อทําสิ่งใดไมสําเร็จรูสึก
หมดกําลังใจ

32
(17.9)

112
(62.5)

25
(14.0)

10
(5.6)

2.93

0.735

ปาน
กลาง

รูสึกมีคุณคาเมื่อไดทําสิ่ง
ตาง ๆ อยางเต็ม
ความสามารถ
เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรค
และความผิดหวัง ก็จะไม
ยอมแพ
เมื่อเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด มัก
ทําตอไปไมสําเร็จ

3
(1.7)

19
(10.6)

52
(29.1)

105
(58.7)

3.45

0.750

สูง

4
(2.2)

50
(27.9)

69
(38.5)

56
(31.3)

2.99

0.828

ปาน
กลาง

99
(55.3)

69
(38.5)

7
(3.9)

4
(2.2)

3.47

0.681

สูง

3.20

0.897

สูง

รวม

จากตารางที่ 7 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง : การสรางแรงจูงใจใหตนเองของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.20
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง : การสรางแรงจูงใจให
ตนเองของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ที่อยูในระดับสูง คือ ไมรูวา
ตนเองเลาเรื่องอะไร เมื่อเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด มักทําตอไปไมสําเร็จ และรูสึกมีคุณคาเมื่อไดทําสิ่งตาง ๆ
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อยางเต็มความสามารถ โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.51, 3.47 และ 3.45 ตามลําดับ
สวนเมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ก็จะไมยอมแพ เมื่อทําสิ่งใดไมสําเร็จ รูสึกหมด
กําลังใจ และแมจะเปนงานยาก ก็มั่นใจวาสามารถทํางานได อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.99, 2.93 และ 2.86 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามรายขอ
จากการประเมิน ความฉลาดทางอารมณข องเจา หนา ที่ สํา นัก งานสรรพากรพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 ในองคประกอบดานเกง : การตัดสินใจและแกไขปญหา
(n = 179)
ดานเกง : การตัดสินใจและ
แกไขปญหา

ระดับความคิดเห็น
ไมจริง

7
(3.9)

43
(24.0)

90
39
(50.3) (21.8)

2.90 0.780

ปาน
กลาง

65
(36.3)

78
(43.6)

29
(16.2)

7
(3.9)

3.12 0.819

สูง

รูสึกวาการตัดสินใจแกปญหา 66
เปนเรื่องยากสําหรับตนเอง
(36.9)

81
(45.3)

27
(15.1)

5
(2.8)

3.16 0.780

สูง

เมื่อตองทําอะไรหลายอยาง
ในเวลาเดียวกัน ตัดสินใจได
วาจะทําอะไรกอนหลัง
ลําบากใจเมื่อตองอยูกับคน
แปลกหนาหรือคนไมคุนเคย

2
(1.1)

47
(26.3)

71
59
(39.7) (33.0)

3.04 0.799

สูง

24
(13.4)

87
(48.6)

46
22
(25.7) (12.3)

2.63 0.867

ปาน
กลาง

56
(31.3)

88
(49.2)

25
(14.0)

3.06 0.822

สูง

2.98 0.829

ปาน
กลาง

พยายามหาสาเหตุที่แทจริง
ของปญหาโดยไมคิดเอาเอง
ตามใจชอบ
บอยครั้งที่ไมรูวาอะไรทําให
ตนเองไมมีความสุข

ทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคม
ที่มีกฎระเบียบขัดกับความ
เคยชินของตนเอง
รวม

จริง
มาก

S.D. แปลผล

จริง
คอน
บางครั้ง ขางจริง

10
(5.6)

x
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จากตารางที่ 8 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง : การตัดสินใจและแกไขปญหา
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.98
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง : การตัดสินใจและแกไข
ปญหาของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ที่อยูในระดับสูง คือ รูสึกวาการ
ตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องยากสําหรับตนเอง บอยครั้งที่ไมรูวาอะไรทําใหตนเองไมมีความสุข
ทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชินของตนเอง และเมื่อตองทําอะไร
หลายอยางในเวลาเดียวกัน ตัดสินใจไดวา จะทําอะไรกอนหลัง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เทากับ 3.16, 3.12, 3.06 และ 3.04 ตามลําดับ สวนพยายามหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาโดยไมคิด
เอาเองตามใจชอบ และลําบากใจเมื่อตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคนไมคุนเคย อยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.90 และ 2.63 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามรายขอ
จากการประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ ข องเจ า หน า ที่ สํา นั ก งานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 ในองคประกอบดานเกง : การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
(n = 179)
ดานเกง : การมีสัมพันธภาพ
กับผูอื่น

ระดับความคิดเห็น
ไมจริง

คอน
ขางจริง

14
(7.8)
14
(7.8)

59
(33.0)
39
(21.8)

65
41 2.74 0.900 ปาน
(36.3) (22.9)
กลาง
60
66 2.99 0.951 ปาน
(33.5) (36.9)
กลาง

ไมกลาบอกความตองการของ 35
ตนเองใหผูอื่นรู
(19.6)

113
(63.1)

26
(14.5)

ทําในสิ่งที่ตองการ โดยไมทํา
ใหผูอื่นเดือดรอน

24
(13.4)

65
88 3.34 0.749
(36.3) (49.2)

ทําความรูจักผูอื่นไดงาย
มีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกัน
มานาน

2
(1.1)

จริง
มาก

S.D. แปลผล

จริง
บางครั้ง

5
(2.8)

x

2.99 0.675

ปาน
กลาง
สูง
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ตารางที่ 9 (ตอ)

ดานเกง : การมีสัมพันธภาพ
กับผูอื่น

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล

ไมจริง

จริง
คอน
บางครั้ง ขางจริง

จริง
มาก

เปนการยากที่จะโตแยงกับ
ผูอื่น แมจะมีเหตุผลเพียงพอ

49
(27.4)

72
(40.2)

50
(27.9)

8
(4.5)

2.91 0.853

ปาน
กลาง

เมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่น
สามารถอธิบายเหตุผลที่เขา
ยอมรับได
รวม

6
(3.4)

79
(44.1)

74
20 2.60 0.730
(41.3) (11.2)

ปาน
กลาง

2.93 0.845

ปาน
กลาง

x

จากตารางที่ 9 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง : การมีสัมพันธภาพกับผูอื่นของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.93
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง : การมีสัมพันธภาพกับ
ผูอื่นของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ที่อยูในระดับสูง คือ ทําในสิ่งที่
ตองการโดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.34 สวนมีเพื่อน
สนิทหลายคนที่คบกันมานาน ไมกลาบอกความตองการของตนเองใหผูอื่นรู เปนการยากที่จะโตแยง
กับผูอื่น แมจะมีเหตุผลเพียงพอ ทําความรูจักผูอื่นไดงาย และเมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่นสามารถอธิบาย
เหตุผลที่เขายอมรับได อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.99, 2.99,
2.91, 2.74 และ 2.63 ตามลําดับ

59
ตารางที่ 10 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามรายขอจาก
การประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ ข องเจ า หน า ที่ สํา นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 ในองคประกอบดานสุข : ความภูมิใจในตนเอง
(n = 179)
ระดับความคิดเห็น
ดานสุข : ความภูมิใจในตนเอง
รูสึกดอยกวาผูอื่น

ไมจริง

จริง
คอน
บางครั้ง ขางจริง

ทําหนาที่ไดดี ไมวาจะอยูใน
บทบาทใด

88
81
(49.2) (45.3)
9
56
(5.0) (31.3)

สามารถทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดดีที่สุด

3
(1.7)

ไมมั่นใจในการทํางานที่
ยากลําบาก

52
75
(29.1) (41.9)

รวม

45
(25.1)

จริง
มาก

x

S.D. แปลผล

8
2 3.42 0.635 สูง
(4.5) (1.1)
73
41 2.82 0.844 ปาน
กลาง
(40.8) (22.9)
73
58 3.04 0.803 สูง
(40.8) (32.4)
45
7 2.96 0.837 ปาน
กลาง
(25.1) (3.9)
3.06 0.815

สูง

จากตารางที่ 10 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุข : ความภูมิใจในตนเองของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.06
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุข : ความภูมิใจในตนเอง
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร 30 ที่อยูในระดับสูง คือ รูสึกดอยกวาผูอื่น
และสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดดีที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ
3.42 และ 3.04 สวนไมมั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก และทําหนาที่ไดดี ไมวาจะอยูในบทบาท
ใด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.96 และ 2.82 ตามลําดับ

60
ตารางที่ 11 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามรายขอ
จากการประเมิ น ความฉลาดทางอารมณข องเจ า หน า ที่สํา นั ก งานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 ในองคประกอบดานสุข : ความพึงพอใจในชีวิต
(n = 179)
ดานสุข : ความพึงพอใจ
ในชีวิต

ระดับความคิดเห็น
S.D.

แปล
ผล

ไมจริง

จริง
บางครั้ง

คอน
ขางจริง

แมสถานการณจะเลวราย
ก็มีความหวังวาจะดีขึ้น

2
(1.1)

39
(21.8)

80
(44.7)

58 3.08 0.763
(32.4)

ทุกปญหามักมีทางออก
เสมอ
เมื่อมีเรื่องที่ทําใหเครียด มัก
ปรับเปลี่ยนใหเปนเรื่องผอน
คลายหรือสนุกสนานได
สนุกสนานทุกครั้งกับ
กิจกรรมในวันสุดสัปดาห
และวันหยุดพักผอน
รูสึกไมพอใจที่ผูอื่นไดรับสิ่ง
ดี ๆ มากกวาตนเอง

1
(0.6)
11
(6.1)

16
(8.9)
83
(46.4)

61
(34.1)
56
(31.3)

101 3.46 0.681 สูง
(56.4)
29 2.58 0.834 ปาน
(16.2)
กลาง

8
(4.5)

50
(27.9)

53
(29.6)

68 3.01 0.918
(38.2)

สูง

107
(59.8)

60
(33.5)

8
(4.5)

4
(2.2)

3.51 0.690

สูง

3
(1.7)

21
(11.7)

70
(39.1)

85 3.32 0.747
(47.5)
3.16 0.838

สูง

พอใจกับสิ่งทีต่ นเองเปนอยู
รวม

จริงมาก

x

สูง

สูง

จากตารางที่ 11 พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานสุข : ความพึง พอใจในชีวิต ของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.16
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุข : ความพึงพอใจในชีวิต
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ที่อยูระดับสูง คือ รูสึกไมพอใจที่ผูอื่น
ไดรับสิ่งดี ๆ มากกวาตนเอง ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ พอใจกับสิ่งที่ตนเองเปนอยู
แม

61
สถานการณจะเลวราย ก็มีความหวังวาจะดีขึ้น และสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห
และวันหยุดพักผอน โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.51, 3.46, 3.32, 3.08 และ 3.01
ตามลําดับ สวนเมื่อมีเรื่องที่ทําใหเครียด มักปรับเปลี่ยนใหเปนเรื่องผอนคลายหรือสนุกสนานได อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 2.58
ตารางที่ 12 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามรายขอ
จากการประเมิน ความฉลาดทางอารมณข องเจา หนา ที่ สํา นัก งานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 ในองคประกอบดานสุข : ความสงบทางใจ
(n = 179)
ระดับความคิดเห็น
ดานสุข : ความสงบทางใจ
แปล
S.D.
จริง
คอน
x
ผล
ไมจริง
จริงมาก
บางครั้ง

ขางจริง

ไมรูวาจะหาอะไรทํา เมื่อรูสึก 71
86
เบื่อหนาย
(39.7) (48.0)

15
(8.4)

7
(3.9)

3.23 0.765

สูง

เมื่อวางเวนจากภาระหนาที่
จะทําสิ่งที่ชอบ

1
(0.6)

30
(16.8)

58
(32.4)

90 3.32 0.769
(50.3)

สูง

เมื่อรูสึกไมสบายใจ มีวิธีผอน
คลายอารมณได

3
(1.7)

40
(22.3)

70
(39.1)

66 3.11 0.806
(36.9)

สูง

สามารถผอนคลายตนเองไดแม 3
จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหนาที่ (1.7)

30
(16.8)

84
(46.9)

62 3.15 0.750
(34.6)

สูง

ไมสามารถทําใจใหเปนสุขได
จนกวาจะไดทุกสิ่งที่ตองการ

88
65
(49.2) (36.3)

19
(10.6)

7
(3.9)

3.31 0.815

สูง

มักทุกขรอนกับเรื่องเล็ก ๆ
นอย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ

68
79
(38.0) (44.1)

20
(11.2)

12
(6.7)

3.13 0.864

สูง

3.21 0.798

สูง

รวม

จากตารางที่ 12 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุข : ความสงบทางใจของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเทากับ 3.21
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุข : ความสงบทางใจของ
เจ าหนา ที่สํ า นัก งานสรรพากรพื้ น ที่ก รุง เทพมหานคร 30 ที่อ ยู ร ะดับ สูง คือ เมื่อ ว างเว น จาก
ภาระหนาที่จะทําสิ่งที่ชอบ ไมสามารถทําใจใหเปนสุขได จนกวาจะไดทุกสิ่งที่ตองการ ไมรูวาจะ
หาอะไรทํา เมื่อรูสึกเบื่อหนาย สามารถผอนคลายตนเองไดแมจะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหนาที่ มัก
ทุกขรอนกับเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ และเมื่อรูสึกไมสบายใจ มีวิธีผอนคลายอารมณได
โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากับ 3.32, 3.31, 3.23, 3.15, 3.13 และ 3.11 ตามลําดับ

<48

48-59

>59

เกณฑปกติ

สูงกวาปกติ

คะแนน

ต่ํากวาปกติ

เกณฑ
คะแนน

61
(34.08)

102
(56.98)

63.28 2.437

54.74 3.060

>62

45-62

ดานดี
จํานวน
S.D. คะแนน
x
(รอยละ)
16
44.19 3.563 <45
(8.94)

25
(13.97)

142
(79.33)
65.68

53.91

ดานเกง
จํานวน
x
(รอยละ)
12
41.17
(6.70)

2.340

4.771

5.058

S.D.

>58

42-58

<42

คะแนน

26
(14.53)

135
(75.42)

60.62

50.09

ดานสุข
จํานวน
x
(รอยละ)
18
38.61
(10.06)

องคประกอบความฉลาดทางอารมณ

<138

คะแนน

1.627

>177

5.044 138-177

1.650

S.D.

40
(22.35)

117
(65.36)

8.096

S.D.

185.35

6.096

159.59 10.374

รวมทุกดาน
จํานวน
x
(รอยละ)
22
131.27
(12.29)

(n=179)

ตารางที่ 13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความฉลาดทางอารมณของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร 30
จําแนกตามเกณฑคะแนน ในภาพรวมและจําแนกรายดาน

63

64
จากตารางที่ 13 พบวาในภาพรวม เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
สวนใหญมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ อยูในระดับปกติ จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 65.36
มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 159.59 รองลงมา คือ อยูในระดับสูงกวาปกติ
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 22.35 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 185.35
และอยูในระดับต่ํากวาปกติ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.29 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาด
ทางอารมณเทากับ 131.27 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกรายดานพบวา ดานดี เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
สวนใหญ มีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานดี อยูในระดับปกติ จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ
56.98 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 54.75 รองลงมา คือ อยูในระดับสูงกวา
ปกติ จํานวน 61 คน คิดเปน รอยละ 34.08 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ
63.33 และอยูในระดับต่ํากวาปกติ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.94 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณเทากับ 44.18 ตามลําดับ
ดานเกง พบวา เจาหนาที่สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ก รุงเทพมหานคร 30 สว นใหญ
มีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานเกง อยูในระดับปกติ จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 79.33
มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 53.90 รองลงมา คือ อยูในระดับสูงกวาปกติ
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 13.97 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 65.68
และอยูในระดับต่ํากวาปกติ คิดเปนรอยละ 6.70 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ
41.16 ตามลําดับ
ดานสุข พบวา เจาหนาที่สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่กรุงเทพมหานคร 30 สวนใหญมี
คะแนนความฉลาดทางอารมณดานสุข อยูในระดับปกติ จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 75.42 มี
คาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 50.09 รองลงมา คือ อยูในระดับสูงกวาปกติ
จํานวน 26 คน คิดเปน รอยละ 14.53 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 60.62
และอยูในระดับต่ํากวาปกติ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 10.06 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาด
ทางอารมณเทากับ 38.61 ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับผลการปฏิบัติงาน
การวิ เ คราะห ร ะดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของเจ า หน า ที่ สํา นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 ผูวิจัยนําเสนอรายรายละเอียดการตอบแบบสอบถามแตละขอ รวมถึงคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลตามเกณฑที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 14 – 16 และ
ไดสรุปผลการวิเคราะหในภาพรวมทุกดาน ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร 30 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
(n = 179)
ระดับความคิดเห็น
แปล
ผลการปฏิบัติงานดาน
S.D.
ดีมาก
ดี
ปาน นอย นอย x
ผล
คุณภาพและปริมาณงาน
กลาง
ที่สุด
ผลงานทีท่ ํามีความเปน
20
114
42
3
0 3.84 0.625 สูง
ระเบียบเรียบรอย
(11.2) (63.7) (23.5) (1.7)
ผลงานทีท่ ํามีความถูกตอง
ตามระเบียบขอบังคับ

35
98
40
6
(19.6) (54.7) (22.3) (3.4)

0

3.91 0.740

ผลงานที่ทําเกิดขอผิดพลาด
นอยมาก

16
(8.9)

80
79
4
(44.7) (44.1) (2.2)

0

3.60 0.682 ปาน
กลาง

ทํางานที่ไดรับมอบหมายจน 56
94
28
1
เสร็จสมบูรณ
(31.3) (52.5) (15.6) (0.6)

0

4.15 0.688

สูง

ทํางานเสร็จภายในระยะเวลา 59
86
30
4
ที่กําหนด
(33.0) (48.0) (16.8) (2.2)

0

4.12 0.759

สูง

3.92 0.726

สูง

รวม

สูง

จากตารางที่ 14 พบวา ผลการปฏิบัติงานดา นคุณ ภาพและปริมาณงานของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร 30 ในภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.92
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงานที่อยูใน
ระดับสูง คือ ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ ทํางานเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผลงานทีท่ ํามีความถูกตองตามระเบียบขอบังคับ และผลงานทีท่ ํามีความเปนระเบียบเรียบรอย โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15, 4.12, 3.91 และ 3.81 ตามลําดับ สวนผลงานที่ทําเกิดขอผิดพลาดนอยมาก
อยูใ นระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60
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ตารางที่ 15 จํา นวน รอยละ คาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ดานความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
(n = 179)
ระดับความคิดเห็น
ผลการปฏิบัติงานดานความรู
แปล
S.D.
ดีมาก
ดี
ปาน นอย นอย
x
ความสามารถ
ผล
กลาง

มีความรู และความเชี่ยวชาญ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ที่สุด

29
96
53
1
(16.2) (53.6) (29.6) (0.6)

0

3.85 0.680 สูง

สามารถนําความรูรอบตัวมา
37
94
46
2
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน (20.7) (52.5) (25.7) (1.1)

0

3.93 0.711 สูง

85
56
5
สามารถายทอดความรู ความ 33
คิดเห็น และขอมูลตาง ๆ ใน (18.4) (47.5) (31.3) (2.8)
การปฏิบัติงานใหกับผูบังคับ
บัญชา และเพื่อนรวมงานได
อยางชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานตามคําสั่ง 52
95
31
1
ของผูบังคับบัญชาได
(29.1) (53.1) (17.3) (0.6)

0

3.82 0.760 สูง

0

4.10 0.712 สูง

83
70
4
1 3.66 0.734 ปาน
มีขอเสนอแนะ หรือความคิด 21
(11.7) (46.4) (39.1) (2.2) (0.6)
ริเริ่มสรางสรรคที่ เปน
กลาง
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
รวม

3.87 0.732 สูง

จากตารางที่ 15 พบวา การปฏิบัติงานดานความรูความสามารถของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ในภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.87
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การปฏิบัติงานดานความรูความสามารถของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ที่อยูใ นระดับสูง คือ สามารถปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาได สามารถนําความรูรอบตัวมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได มีความรูและ
ความเชี่ยวชาญเพียงพอในการปฏิบัติงาน และสามารถายทอดความรู ความคิดเห็น และขอมูลตาง ๆ
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ในการปฏิบัติงานใหกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานไดอยางชัดเจน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10,
3.93, 3.85 และ 3.82 ตามลําดับ สวนมีขอเสนอแนะ หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน อยูใ นระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66
ตารางที่ 16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
(n=179)
ระดับความคิดเห็น
แปล
ผลการปฏิบัติงานดาน
S.D.
ดีมาก
ดี
ปาน นอย นอย
x
ผล
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
กลาง

สามารถทํางานรวมกับเพื่อน
63
90
25
1
รวมงานได
(35.2) (50.3) (14.0) (0.6)
96
47
1
สามารถตอบขอซักถาม และ 35
(19.6) (53.6) (26.3) (0.6)
แกไขปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานได
ใชเหตุและผลเปนหลักในการ 45
93
39
2
ตัดสินปญหาที่ เกิดขึ้น
(25.1) (52.0) (21.8) (1.1)

ที่สุด

0

4.20 0.690

สูง

0

3.92 0.691

สูง

0

4.01 0.719

สูง

31
97
42
8
1 3.83 0.782
ทํางานโดยไมปลอยใหเวลา
ในการทํางานลวงเลย ไปโดย (17.3) (54.2) (23.5) (4.5) (0.6)
เปลาประโยชน

สูง

เสนอตัวที่จะชวยเหลืองานอื่น 21
76
78
4
เมื่อวางจากงานในหนาที่ของ (11.7) (42.5) (43.6) (2.2)
ตนแลว
มาทํางานตรงตามเวลาที่
53
73
46
2
กําหนดไว
(29.6) (40.8) (25.7) (3.9)
เคารพและปฏิบัติตามคําสั่ง
66
89
23
1
ของผูบังคับบัญชา
(36.9) (49.7) (12.8) (0.6)
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
องคกรกําหนดไว
รวม

68
84
25
2
(38.0) (46.9) (14.0) (1.1)

0

3.64 0.717 ปาน
กลาง

0

3.96 0.844

สูง

0

4.23 0.685

สูง

0

4.22 0.721

สูง

4.00 0.757

สูง
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จากตารางที่ 16 พบวา การปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ในภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การปฏิบัติงานดานคุณลักษณะของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื ้น ที่ก รุง เทพมหานคร 30 ที่อ ยูใ นระดับ สูง คือ เคารพและปฏิบัต ิต ามคํา สั่ง ของ
ผูบังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่องคกรกําหนดไว สามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานได
ใชเหตุและผลเปนหลักในการตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น มาทํางานตรงตามเวลาที่กําหนดไว สามารถ
ตอบขอซักถาม และแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได และทํางานโดยไมปลอยใหเวลาใน
การทํางานลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23, 4.22, 4.20, 4.01, 3.96, 3.92,
และ 3.83 ตามลําดับ สวนเสนอตัวที่จะชวยเหลืองานอื่น เมื่อวางจากงานในหนาที่ของตนแลว อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64
ตารางที่ 17 รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ในภาพรวมทุกดาน
(n=179)
ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
แปลผล
x
ดานคุณภาพและปริมาณงาน
3.92
0.726
สูง
ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
3.87
0.732
สูง
ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
รวมทุกดาน

4.00
3.94

0.757
0.744

สูง
สูง

จากตารางที่ 17 ผลการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ สํ านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพ
มหานคร 30 ในภาพรวม อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.94
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 อยูในระดับสูงทุกดาน ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.00 รองลงมา คือ ดานคุณภาพและปริมาณงาน โดยมีคา เฉลี่ย เทากับ 3.92 และดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ
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4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดย
วิเคราะหทั้งในภาพรวม รายดาน และรายขอ ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 – 31

0.370**
0.324**
0.314**
0.312**

0.442**

0.167

0.232**

การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
การตัดสินใจและแกไขปญหา
การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
ความฉลาดทางอารมณดานสุข

ความภูมิใจในตนเอง

ความพึงพอใจในชีวิต

ความสงบทางใจ

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.341**

0.099
0.402**

การมีความรับผิดชอบ
ความฉลาดทางอารมณดานเกง

รวม

0.111

0.181
0.231**

r

0.000

0.002

0.025

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.186
0.000

0.139

0.015
0.002

p

ดานคุณภาพและปริมาณงาน

การรูจักเห็นใจผูอื่น

การควบคุมอารมณและความตองการ
ของตนเอง

ความฉลาดทางอารมณดานดี

ความฉลาดทางอารมณ

0.273**

0.171

0.169

0.361**

0.257**
0.250**
0.342**
0.260**

0.039
0.337**

0.072

0.117
0.175

r

0.000

0.022

0.024

0.000

0.001
0.001
0.000
0.000

0.602
0.000

0.338

0.120
0.019

p

ดานความรูความสามารถ

0.415**

0.269**

0.309**

0.396**

0.322**
0.308**
0.404**
0.375**

0.212**
0.410

0.277**

0.317**
0.282**

r

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.004
0.000

0.000

0.000
0.000

p

ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

0.390**

0.254**

0.253**

0.439**

0.349**
0.326**
0.400**
0.358**

0.144
0.427**

0.189**

0.244**
0.261**

r

รวม

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.055
0.000

0.000

0.001
0.000

p

ตารางที่ 18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
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จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้น ที่ก รุงเทพมหานคร 30 พบวา โดยภาพรวม
ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.390)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณแตละดานกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง
มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.427) รองลงมา คือ ดานสุข มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.358) และดานดี มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
(r = 0.244)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานแตละดาน
ของเจา หนาที่สํา นัก งานสรรพากรพื้น ที่ก รุง เทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณ มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.415) รองลงมา
คือ ความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน
(r = 0.341) และความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานความรู
ความสามารถ (r = 0.273)
ตารางที่ 19 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดี กับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานภาพรวม
ความฉลาดทางอารมณดานดี
r
p
0.261**
0.000
การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
การรูจักเห็นใจผูอื่น
การมีความรับผิดชอบ
รวม
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.189**
0.144
0.244**

0.000
0.055
0.001

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดีกับ
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ในภาพรวม พบวา
ความฉลาดทางอารมณดานดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากร
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พื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก
(r = 0.244)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดีแตละหัวขอกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 พบวา การควบคุมอารมณ
และความตองการของตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.261) รองลงมา
คือ การรูจักเห็นใจผูอื่น มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r=0.189) สวนการมีความ
รับผิดชอบ ไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ( r= 0.144)
ตารางที่ 20 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดี กับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพและปริมาณงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพ
และปริมาณงาน
ความฉลาดทางอารมณดานดี
r
p
การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
0.231**
0.002
การรูจักเห็นใจผูอื่น
0.111
0.139
การมีความรับผิดชอบ
0.099
0.186
รวม
0.181
0.015
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดีกับ
ผลการปฏิ บั ติ งานด านคุ ณภาพและปริ มาณงานของเจ าหน าที่ สํ านั กงานสรรพากรพื้ นที่ ก รุ ง เทพ
มหานคร 30 พบวา โดยภาพรวม ความฉลาดทางอารมณดานดี ไมมีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน (r = 0.181)
เมื่อพิจารณาความสัมพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณดา นดีแตละหัว ขอกับผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทาง
อารมณดานดีหัวขอการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน (r = 0.231) สวนการรูจักเห็นใจผูอื่น และการมีความ
รับผิดชอบ ไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน (r = 0.111 และ
0.099 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 21 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดี กับผลการปฏิบัติงาน
ดานความรูความสามารถของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ
ความฉลาดทางอารมณดานดี
r
p
การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
0.175
0.019
การรูจักเห็นใจผูอื่น
0.072
0.338
การมีความรับผิดชอบ
0.039
0.602
รวม
0.117
0.120
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดีกับ
ผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
พบวา โดยภาพรวม ความฉลาดทางอารมณดานดีไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานความรู
ความสามารถ (r = 0.117)
เมื่อพิจ ารณาความสัมพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณดา นดีแตละหัว ขอกับ ผล
การปฏิบัติงานดานความรูความสามารถของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
พบวา การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง การรู จัก เห็น ใจผูอื่น และการมีค วาม
รับผิดชอบ ไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ (r = 0.175, 0.072 และ
0.039 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 22 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดี กับผลการปฏิบัติงาน
ดา นคุ ณ ลั ก ษณะในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะ
ในการปฏิบัติงาน
ความฉลาดทางอารมณดานดี
r
p
การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
การูจักเห็นใจผูอื่น
การมีความรับผิดชอบ
รวม
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.282**
0.277**
0.212**
0.317**

0.000
0.000
0.004
0.000

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานดีกับ
ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นคุ ณ ลั ก ษณะในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ สํา นัก งานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดาน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร30 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.317)
เมื่อพิจารณาความสัมพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณดา นดีแตละหัว ขอ กับผล
การปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ
มหานคร 30 พบวา การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผล
การปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.282) รองลงมา คือ การรูจักเห็นใจผูอื่น มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.277) และการมี
ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
(r = 0.212) ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกง กับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัตงิ านภาพรวม
ความฉลาดทางอารมณดานเกง
r
p
การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
0.349**
0.000
การตัดสินใจและแกไขปญหา
0.326**
0.000
การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
0.400**
0.000
รวม
0.427**
0.000
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกง
กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาด
ทางอารมณดานเกงมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.01 โดยเปน ความสัมพัน ธทางบวก
(r = 0.427)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธร ะหวางความฉลาดทางอารมณดานเกงแตละหัวขอกับผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 พบวา การมีสัมพันธภาพกับ
ผูอื่น มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.400) รองลงมา คือ การสรางแรงจูงใจให
ตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.349) และการตัดสินใจและแกไขปญหา
มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.326) ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกง กับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพและปริมาณงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน
ความฉลาดทางอารมณดานเกง
r
p
การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
0.370**
0.000
การตัดสินใจและแกไขปญหา
0.324**
0.000
การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
0.314**
0.000
รวม
0.402**
0.000
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 24 ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งความฉลาดทางอารมณ
ดานเกงกับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงานของเจาหนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพและปริมาณงานของเจาหนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.402)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกงแตละหัว ขอกับ ผล
การปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร30
พบวา การสรางแรงจูงใจใหตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและ
ปริมาณงาน (r = 0.370) รองลงมา คือ การตัดสินใจและแกไขปญหา มีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงานดา นคุณ ภาพและปริมาณงาน (r = 0.324) และการมีสัมพัน ธภาพกับผูอื่น มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน (r = 0.314) ตามลําดับ
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ตารางที่ 25 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกง กับผลการปฏิบัติงาน
ดานความรูความสามารถของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ
ความฉลาดทางอารมณดานเกง
r
p
การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
0.257**
0.001
การตัดสินใจและแกไขปญหา
0.250**
0.001
การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
0.342**
0.000
รวม
0.337**
0.000
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกง
กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นความรู ค วามสามารถของเจ า หน า ที่ สํา นั ก งานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกง มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
ดานความรูค วามสามารถของเจาหนาที่สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ก รุงเทพมหานคร 30 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.337)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกงแตละหัว ขอ กับผล
การปฏิบัติงานดานความรูความสามารถของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
พบวา การมีสัมพัน ธภาพกับผูอื่น มีค วามสัม พัน ธท างบวกกับ ผลการปฏิบัติง านดา นความรู
ความสามารถ (r = 0.342) รองลงมา คือ การสรางแรงจูงใจใหตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงาน (r = 0.257) และการตัดสิน ใจและแกไ ขปญหา มีค วามสัมพัน ธทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ (r = 0.250) ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกง กับผลการปฏิบัติงาน
ด า นคุ ณ ลั ก ษณะในการปฏิ บั ติ ง าน ของเจ า หน า ที่ สํา นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะ
ในการปฏิบัติงาน
ความฉลาดทางอารมณดานเกง
r
p
การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
การตัดสินใจและแกไขปญหา
การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
รวม
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.322**
0.308**
0.404**
0.410**

0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานเกง
กับผลการปฏิบัติงานดา นคุณ ลัก ษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานัก งานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานเกงมีความสัมพัน ธกับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร30 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.410)
เมื่อพิจ ารณาความสัมพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณดานเกงแตละหัว ขอกับ
ผลการปฏิ บั ติ งานด านคุณ ลั ก ษณะในการปฏิบั ติงานของเจ าหนา ที่ สํ านัก งานสรรพากรพื้น ที่
กรุ งเทพมหานคร 30 พบวา การมี สัม พัน ธภาพกั บผู อื่ น มีค วามสัม พัน ธ ทางบวกกั บผลการ
ปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.404) รองลงมา คือ การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.322) และการ
ตัดสินใจและแกไขปญหา มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
(r = 0.308) ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุข กับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานภาพรวม
ความฉลาดทางอารมณดานสุข
r
p
ความภูมิใจในตนเอง
0.439**
0.000
ความพึงพอใจในชีวิต
0.253**
0.000
ความสงบทางใจ
0.254**
0.000
รวม
0.358**
0.000
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุข
กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาด
ทางอารมณดานสุข มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 โดยเปน ความสัมพัน ธทางบวก
(r = 0.358)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดา นสุข แตละหัว ขอกับ ผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความภูมิใจใน
ตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.439) รองลงมา คือ ความสงบทางใจ มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.254) และความพึงพอใจในชีวิต มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.253) ตามลําดับ
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ตารางที่ 28 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุข กับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพและปริมาณงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน
ความฉลาดทางอารมณดานสุข
r
p
ความภูมิใจในตนเอง
0.442**
0.000
ความพึงพอใจในชีวิต
0.167
0.025
ความสงบทางใจ
0.232**
0.002
รวม
0.312**
0.000
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุข
กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณงานของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุขมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพและปริมาณงานของเจาหนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.312)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดา นสุข แตละหัว ขอกับ ผล
การปฏิ บัติ งานดา นคุ ณ ภาพและปริ มาณงานของเจ าหน าที่ สํา นัก งานสรรพากรพื้น ที่ก รุง เทพ
มหานคร 30 พบวา ความภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพ
และปริมาณงาน (r = 0.442) และรองลงมา คือ ความสงบทางใจ มีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน (r = 0.232) สวนความพึงพอใจในชีวิต ไมมีความสัมพันธ
กับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน (r = 0.167)
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ตารางที่ 29 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุข กับผลการปฏิบัติงาน
ดานความรูความสามารถของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ
ความฉลาดทางอารมณดานสุข
r
p
ความภูมิใจในตนเอง
0.361**
0.000
ความพึงพอใจในชีวิต
0.169
0.024
ความสงบทางใจ
0.171
0.022
รวม
0.260**
0.000
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการ
ปฏิบัติงานดานความรูความสามารถของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุข มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ
ของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.260)
เมื่อพิจารณาความสัมพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณดา นดีแตละหัว ขอกับ ผล
การปฏิบัติงานดานความรูความสามารถของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
พบวา ความภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ
(r = 0.361) สวนความสงบทางใจ และความพึงพอใจในชีวิต ไมมีค วามสัมพัน ธกับผลการ
ปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ (r = 0.171, 0.169 ตามลําดับ)

82
ตารางที่ 30 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุข กับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณ ลัก ษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ กรุงเทพ
มหานคร 30
(n=179)
ผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะ
ในการปฏิบัติงาน
ความฉลาดทางอารมณดานสุข
r
p
ความภูมิใจในตนเอง
ความพึงพอใจในชีวิต
ความสงบทางใจ
รวม
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.396**
0.309**
0.269**
0.375**

0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุขกับ
ผลการปฏิบัติงานดา นคุณ ลัก ษณะในการปฏิบัติง านของเจา หนา ที่ สํา นัก งานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทางอารมณดานสุขมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.375)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณดานสุขแตละหัวขอกับผลการ
ปฏิบัติงานดา นคุณ ลัก ษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ กรุงเทพ
มหานคร 30 พบวา ความภูมิใจในตนเอง มีความสัมพัน ธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดาน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.396) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในชีวิต มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.309) และความสงบทางใจ มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.269) ตามลําดับ
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ตารางที่ 31 การสรุปความสัมพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
ผลการปฏิบัติงาน
ความฉลาดทางอารมณ

ดาน
ดานคุณภาพ
ดานความรู
คุณลักษณะใน
และปริมาณงาน ความสามารถ
การปฏิบัติงาน
/
/
/

ความฉลาดทางอารมณดานดี
การควบคุมอารมณและความ
ตองการของตนเอง
การูจักเห็นใจผูอื่น
การมีความรับผิดชอบ
ความฉลาดทางอารมณดานเกง
/
การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
/
การตัดสินใจและแกไขปญหา
/
การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
/
ความฉลาดทางอารมณดานสุข
/
ความภูมิใจในตนเอง
/
ความพึงพอใจในชีวิต
ความสงบทางใจ
/
รวม
/
/ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

รวม
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษาคือ เจาหนาที่สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ก รุงเทพมหานคร 30
จํานวน 179 คน เปน ผูใ หขอมูล เครื่องมือที่ใ ชใ นการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่ง
แบงเปน 4 สวน ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามการประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ แบบสอบถามผลการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาสามารถสรุปดังนี้
สรุปผลการศึกษา
1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึก ษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน จากผล
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 สวนใหญ
เปนเพศหญิง โดยมีอายุอยูในชวง 31 - 40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 - 15 ป ตําแหนงงานขาราชการชํานาญการ และมีรายไดตอเดือน 15,001
– 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 79.89, 41.90, 56.42, 73.74, 56.98, 62.57 และ 37.99 ตามลําดับ
2. ความฉลาดทางอารมณ
ผลการศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ เจาหนาทีส่ ํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
จํานวน 179 คน พบวา ความฉลาดทางอารมณ โดยภาพรวม อยูในระดับปกติ คาเฉลี่ยของคะแนน
ความฉลาดทางอารมณเทากับ 159.59
84
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เมื่อพิจ ารณาเปนรายดาน พบวา ดานดี ดานเกง และดานสุข อยูใ นระดับปกติ
คาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณเทากับ 54.75, 53.90 และ 50.09 ตามลําดับ
3. ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 จํานวน 179 คน พบวา
ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับสูง คาเฉลี่ยเทากับ 3.94
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณภาพและปริมาณงาน ดานความรูค วามสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสูง คาเฉลี่ยเทากับ 3.92, 3.87,
และ 4.00 ตามลําดับ
4. ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่ก รุงเทพมหานคร 30 จํานวน 179 คน พบวา โดยภาพรวม ความฉลาดทางอารมณมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ก รุงเทพมหานคร 30
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธทางบวก (r = 0.390)
เมื่อพิ จารณาความสั มพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณ แตละดานกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ก รุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทาง
อารมณดานเกง มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.427) รองลงมา คือ ดานสุข มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.358) และดานดี มีความสัมพันธทางบวกกับผล
การปฏิบัติงาน (r = 0.244) ตามลําดับ
เมื่อพิจ ารณาความสัมพัน ธร ะหวางความฉลาดทางอารมณกับ ผลการปฏิบัติงาน
แตละดา นของเจาหนาที่สํานัก งานสรรพากรพื้ น ที่ก รุงเทพมหานคร 30 พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (r = 0.415)
รองลงมา คือ ความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพ
และปริมาณงาน (r = 0.341) และความฉลาดทางอารมณ มี ค วามสัมพัน ธทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานดานความรูความสามารถ (r = 0.273) ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้น ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีก ลุมตัว อยาง คือ เจาหนาที่ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 จํานวน 179 คน ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาขอมูลขางตนแลว
จึงขออภิปรายผลดังนี้
1. ความฉลาดทางอารมณของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษา พบว า กลุ ม ตั ว อย า งเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพ
มหานคร 30 มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมอยูในระดับปกติ หมายถึง เจาหนาที่สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 30 มีความฉลาดทางอารมณในดานดี ดานเกง ดานสุข อยูในระดับปกติ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาการเขามาปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรตองผานกระบวนการคัดเลือกและเมื่อ
ผานการคัด เลือกแลว ก็ไดรับการพัฒ นาโดยการฝกอบรม เจาหนาที่สรรพากรจึง เปน บุค คลที่มี
ความสามารถในการรูจักอารมณของตนเอง สามารถจัดการควบคุมอารมณของตนเองและผูอื่นได
ใชอารมณใหเกิดประโยชน เขาใจอารมณและความรูสึกของผูอื่น ตลอดจนมีความสามารถในการ
สรางความสัมพัน ธร ะหวา งตนกับผูอื่น ซึ่งเป น ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ และ
สอดคลองกับแนวความคิดของบารออน (Bar – On, 1997 : 58) วาความฉลาดทางอารมณเปนขีด
ความสามารถและสมรรถนะ และทักษะทางจิตพิสัยที่สงผลตอความสามารถที่จะประสบความสําเร็จได
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาดังนี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของศศิธร ศิริพัฒนโกศล (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2
กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน
103 คน ผลการศึกษา พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีความฉลาดทางอารมณประกอบดวย ดานดี ดานเกง และด านสุข
โดยรวมอยูในระดับปกติ
สอดคลองกับผลการศึกษาของพีระพล ปูรณะโชติ (2547) ไดศึกษาเรื่อง ความฉลาด
ทางอารมณ ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง ชลบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษา
เปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง
ชลบุรี จํานวน 257 คน ผลการศึกษา พบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง ชลบุรี
สวนใหญมีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปกติ
สอดคลองกับผลการศึกษาของนาตยา เตาปอม (2547) ไดศึกษาเรื่อง ความฉลาดทาง
อารมณ การรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล
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วิช าชีพ ในศู น ย สุข ภาพชุ ม ชน ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ กลุ มตั ว อย า งคือ พยาบาลวิ ชาชี พ ที่
ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 302 คน ผลการศึกษา พบวา
พยาบาลวิชาชีพมีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปกติ
2. ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทมหานคร 30
มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน โดยรวมอยู ใ นระดั บ สู ง หมายถึ ง เจ า หน า ที่ สํา นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 30 มีผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพและปริมาณงาน ดานความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานงาน และดา นคุณ ลัก ษณะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสูง ทั้งนี้เปน เพราะวา
เจาหนาที่สรรพากรไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่องอยูเสมอ จึงทําใหเกิดความรู ความเขาใจ ใน
การปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตองาน ตอผูบริหาร และองคการ ซึ่งทําใหเกิดทักษะและความชํานาญ
ในงานที่ปฏิบัติ และยังกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และการปฏิบัติงานเจาหนาที่สรรพากร
ยังตองปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายของทางราชการการ และคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาดังนี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของเพียงพร โทบุราณ (2551) ไดศึกษาเรื่องผลกระทบ
ของประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 300 คน ผลการวิจัย พบวา พนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค มีผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับสูง ไดแก ดานทํางานเสร็จทันตามกําหนด
ดานเชื่อฟงผูบงั คับบัญชา และดานการทํางานไดทันตามเปาหมาย
สอดคลอ งกับผลการศึก ษาของนายจัก รพงษ กิต ติ พงศพิท ยา (2551) ศึก ษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูความมั่นคงในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานและความทุมเทในการ
ทํางานของพนักงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ พนักงานบริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 249 คน ผล
การศึกษา พบวา พนักงานมีการรับรูความมั่นคงในการทํางานระดับปานกลาง ผลการปฏิบัติงาน
และความทุมเทในการทํางานระดับสูง
สอดคลองกับผลการศึก ษาของขวัญ ชนก กิจ ประสงค (2550) ไดศึก ษาเรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของบุคลากรสังกัดเทศบาล ศึกษากรณีบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตําบลในเขตจังหวัดนครนายก กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดนครนายก จํานวน 150 คน ผลการศึกษา พบวา
บุคลากรสังกัดเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง
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3. ความสัมพัน ธระหวางความฉลาดทางอารมณแ ละผลการปฏิบัติง านของเจาหนาที่
สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
โดยภาพรวม ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน อาจเปนเพราะวาลักษณะ
การทํางานของเจาหนาที่สรรพากรตองติดตอและพบปะกับคนหลากหลาย ทั้งเพื่อนรวมงานเจาหนาที่
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูเสียภาษี และประชาชนผูมาติดตอ และอีกทั้งปริมาณงานที่มีจํานวนมาก
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิต และยังสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได
ดังนั้นความฉลาดทางอารมณจึงมีค วามสําคัญตอผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สรรพากร ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ กรมสุขภาพจิต (2546 : 15 – 16) สรุปไดวา ความสําเร็จ ในการ
ทํางาน หากไมมีค วามฉลาดทางอารมณเปน สว นประกอบโดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริหารหรือ
การทําธุรกิจที่ตองเกี่ยวของกับคน หมูมาก “ความเกงงาน” เพียงอยางเดียวจึงไมพอ หากยังตองมี
“ความเกงคน” ประกอบดวย ผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานจึงจําเปนที่จะตองฉลาดรูทั้งใน
เรื่องการทํางานและคนทํางาน และวีระวัฒน ปนนิตามัย (2542 : 128) พบวา ผูปฏิบัติงานที่ยึดมั่น
ในความคิดเห็นของตนเปนใหญไมรับฟงความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของผูอื่น บางทีดูถกู ภูมิปญญา
ของผูอื่นวาดอยกวาตน เมื่อทํางานเปนทีมก็มีปญหาดานสัมพันธภาพ ผลงานไมประสบความสําเร็จ
คนก็ไมเปนสุขเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน แบงกันเปนพรรคพวก ขาดความสามัคคี ซึ่งเปนลักษณะ
ของผูปฏิบัติงานที่มีระดับความฉลาดทางอารมณต่ํา ซึ่งงานบางประเภทที่ตอ งมีการพบปะผูคนมาก
ลักษณะงานไมมีแนวปฏิบัติ หรือโครงสรางที่ตายตัวไมเปนทางการมีความยืดหยุน ผูที่มีความฉลาด
ทางอารมณสูงยอมปฏิบัติงานเชนนี้ไดอยางมีความสุข แตหากผูที่ปฏิบัติงานเปนผูที่มีระดับความฉลาด
ทางอารมณต่ําก็จะทํางานดังกลาวอยางขับของใจ หงุดหงิดบอย สวนงานที่อาศัยระดับความฉลาด
ทางอารมณต่ํา ไดแกงานที่สําเร็จไดโดยลําพัง ลักษณะงานมีการกําหนดขั้นตอนไวอยางชัด เจน
ไมตองติดตอกับคนมากนัก แตหากผูที่มีระดับความฉลาดทางอารมณสูงมาปฏิบัติงานก็จะกลายเปน
ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถโดดเดน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาดังนี้
สอดคลองกับผลการศึก ษาของ ณัฐยาพัชญ ภาวนะวิวัฒ น ( 2552) ไดศึก ษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา เชาวนอารมณ ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับผล
การปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกขายบริษัทคาปลีกแหงหนึง่ โดยเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางหัวหนา
แผนกขาย จํานวน 190 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํามีเชาวอารมณ และความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรคสัมพัน ธกันในทางบวกกับผลการปฏิบัติง านอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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สอดคลองกับผลการศึกษาของ อุไร เอี่ยมสะอาด (2547) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตามการรับรูของครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรียน จํานวน 89 โรงเรียน และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 828 โรงเรียน ผลการศึกษา
พบวา ความฉลาดทางอารมณโดยภาพรวมอยูในระดับปกติ ระดับผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู
ในระดับสูง และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณข องผูบริหารกับผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ เกรฟ (Graves 1999) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความฉลาดทางอารมณกับความสามารถในการรับรู และประสิทธิภาพในการทํางาน กลุมตัวอยาง
เปนผูหญิงจํานวน 75 คน ผูชายจํานวน 75 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน พบวา ความฉลาดทางอารมณมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการรับรู สามารถทํานายพฤติกรรม ที่จะนําไปสูการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
และเพื่อการศึกษาครั้งตอไปดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการศึกษา ระดับความฉลาดทางอารมณ ดานดี ดานเกง และดานสุข ของ
เจาหนาทีส่ รรพากรโดยภาพรวมอยูในเกณฑปกติ แตก็มีเจาหนาที่สรรพากรบางสวนที่อยูในระดับ
ต่ํากวาปกติ ดังนั้นองคกรควรหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดังเชน
ดานดี การฝกปฏิบัติควบคุมอารมณ และความตองการของตนเอง เชนการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับคุณธรรม และจริยธรรม
ดานเกง เปดโอกาสใหเจาหนาที่ สรรพากรไดแสดงความคิดเห็น และความรู
ความสามารถของตน จัดกิจกรรมสันทนาการ จัดการแขงขันกีฬาภายใน เพื่อสรางสัมพันธไมตรี
อันดีรวมกัน ระหวางเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา
ดานสุข เจาหนาที่สรรพากรควรจะมีความพึงพอใจกับชีวิต และควรจะมีความเขาใจ
ในเรื่องของการอยูอยางพอเพียง เพื่อการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข
1.2 จากผลการศึกษา ในเรื่องของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากร โดยภาพรวม
แมวาผลการปฏิบัติงานจะอยูในระดับสูงทุกดาน แตองคกรก็ควรจะใหเจาหนาที่ไดสับเปลี่ยนงาน
ในหนาที่ เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีความรู ความเชี่ยวชาญในสวนงานอื่น ๆ ดวย และองคกรยังคงตอง
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จัดฝกอบรมอยูเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรูเพิ่มเติม และสามารถปฏิบัติงานไดตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณอยูเสมอ และเปนการพัฒนาเจาหนาที่
สรรพากรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
นอยที่สุด
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้น ที่อื่นที่มีลัก ษณะงานใกลเคียงกัน เชน ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ และผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม เปรียบเทียบกับเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ที่มีผลตอความฉลาดทางอารมณ เชน การรับรูภาวะ
ผูนํา บรรยากาศในการทํางาน คุณภาพชีวิต ความผูกพันตอองคกร เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ที่มีผลตอการปฏิบัติงาน เชน ความเครียด ความพึงพอใจ
ในการทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน เปนตน
2.4 ควรทําการศึกษาความฉลาดทางอารมณ ตามแนวคิด ของนัก จิต วิทยาทานอื่น
เพื่อใหไดมุมมองที่แตกตางออกไป
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บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-32594-034 ตอ 41052
ที่
/2553
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
เรื่อง ขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ
ดวยนางสาวจุฑามาศ มีนอย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ กําลังดําเนินการทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากร
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปน
ผูตรวจเครื่องมือวิจยั เพื่อประกอบการทําการคนควาอิสระ ในการนี้ จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษารายดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

(ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท)
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

G:\วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ\ตรวจเครื่องมือ อ.ภายใน\บันทึก ขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ (จุฑามาศ 52602348).doc
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บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-32594-034 ตอ 41052
ที่
/2553
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
เรื่อง ขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน

ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท
ดวยนางสาวจุฑามาศ มีนอย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ กําลังดําเนินการทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากร
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปน
ผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําการคนควาอิสระ ในการนี้ จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษารายดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

(ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท)
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
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บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-32594-034 ตอ 41052
ที่
/2553
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
เรื่อง ขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจยั
เรียน

ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
ดวยนางสาวจุฑามาศ มีนอย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ กําลังดําเนินการทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากร
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปน
ผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําการคนควาอิสระ ในการนี้ จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษารายดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

(ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท)
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
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ที่ ศธ 0520.303/0351

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี 76120
17 กุมภาพันธ 2554

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย
เรียน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29
ดวย นางสาวจุฑามาศ มีนอย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ อยูระหวางการดําเนินการวิจัย
เรื่อง “ความสั มพัน ธ ร ะหว างความฉลาดทางอารมณ และผลการปฏิ บัติงานของเจา หนา ที่
สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มีความประสงคขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับเจาหนาที่
สรรพากร โดยใชแบบสอบถาม ในการนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดใหความ
อนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห ทั้งนี้ คณะฯ หวังเปนอยางยิ่ง
วาจักไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร)
รองคณบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
โทร. 0 3259 4031
โทรสาร 0 3259 4023
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ที่ ศธ 0520.303/0350

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี 76120
17 กุมภาพันธ 2554

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
ดวย นางสาวจุฑามาศ มีนอย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ อยูระหวางการดําเนินการวิจัย
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากร
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มีความประสงคขอเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่สรรพากร
เพื่อประกอบการทําการคนควาอิสระ ในการนี้ คณะฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
อนุญาตและแจงบุคคลากรของทานทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห ทั้งนี้ คณะฯ หวังเปน อยางยิ่งวา
จักไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร)
รองคณบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
โทร. 0 3259 4031
โทรสาร 0 3259 402
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เลขที่.....................
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง :
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการคนควาอิสระของ
การศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามประเมินตนเอง แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามการการประเมินความฉลาดทางอารมณ
สวนที่ 3 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอองคการ ในการจัดการ
วางแผนการพัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน
องคการ และเปนแนวทางในการศึกษาคนควาและทําการวิจัยในสวนที่เกี่ยวของอื่น ๆ ตอไป
การตอบแบบสอบถามของทานจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอหนาที่การงานของทาน คําตอบ
หรือขอมูลที่ไดจากทานจะถูกเก็บเปนความลับ
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวย
จุฑามาศ มีนอย
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน
เพียงคําตอบเดียวในแตละขอ ซึ่งตรงกับลักษณะ
ของทานตามความเปนจริงในปจจุบัน
1. เพศ
ชาย

หญิง

21 – 30 ป
41 – 50 ป

31 – 40 ป
51 – 60 ป

โสด
หมาย หยาราง แยกกันอยู

สมรส

มัธยมศึกษา หรือ ปวช.
ปริญญาตรี

อนุปริญญา หรือ ปวส.
สูงกวาปริญญาตรี

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
นอยกวา 6 ป
ตั้งแต 16 – 25 ป
ตั้งแต 36 ป ขึ้นไป

ตั้งแต 6 – 15 ป
ตั้งแต 26 – 35 ป

6. ตําแหนงงาน
ขาราชการปฏิบัติงาน
ขาราชการชํานาญงาน

ขาราชการปฏิบัติการ
ขาราชการชํานาญการ

ขาราชการชํานาญการ ขึ้นไป
7. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
15,001-20,000 บาท
25,001-30,000 บาท

10,000-15,000 บาท
20,001-25,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินความฉลาดทางอารมณ
คําชี้แจง แบบประเมินนี้ เปนประโยคที่มีขอความเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกที่แสดงออกใน
ลักษณะตาง ๆ แมวาบางประโยคอาจไมตรงกับที่ทานเปนอยูก็ตาม ขอใหทานเลือกคําตอบที่ตรง
กับตัวทานมากที่สุด ไมมีคําตอบที่ถูกตอง หรือผิด ดี หรือไมดี
โปรดตอบตามความเปนจริงและตอบทุกขอเพื่อทานจะไดรูจักตนเอง และวางแผนพัฒนา
ตนตอไป มีคําตอบ 4 คําตอบสําหรับขอความแตละประโยคคือ ไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง
จริงมาก
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ทานคิดวาตรงกับตัวทานมากที่สุด
ขอ
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

ไม
จริง
คอน จริง สําหรับ
จริง บางครั้ง ขางจริง มาก ผูว ิจัย
องคประกอบดานดี : การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
เวลาโกรธหรือไมสบายฉันรับรูไดวาเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
ฉันบอกไมไดวา อะไรทําใหฉันรูสึกโกรธ
เมื่อถูกขัดใจฉันมักรูสึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไมได
ฉันสามารถคอยเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พอใจ
ฉันมักมีปฏิกริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย
เมื่อฉันถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ไมชอบฉันจะอธิบาย
เหตุผลจนผูอื่นยอมรับได
องคประกอบดานดี : การูจักเห็นใจผูอื่น
ความรูสึกของฉัน

ฉันสังเกตไดเมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง
ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอื่นที่ฉันไมรูจัก
ฉันไมยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นทําตางจากที่ฉันคิด
ฉันยอมรับไดวา ผูอื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไมพอใจ
การกระทําของฉัน
ฉันรูสึกวา ผูอื่นชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป
แมจะมีภาระที่ตองทํา ฉันก็ยินดีรับฟงความทุกขของ
ผูอื่นที่ตองการความชวยเหลือ
องคประกอบดานดี : การมีความรับผิดชอบ

13
14
15

เปนเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอื่นเมื่อมีโอกาส
ฉันเห็นคุณคาในน้ําใจที่ผูอื่นมีตอฉัน
เมื่อทําผิดฉันสามารถกลาวคําขอโทษผูอื่นได

109
ขอ
ความรูสึกของฉัน
ที่
16 ฉันยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นไดยาก
17 ถึงแมจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบาง ฉันก็ยินดีที่
จะทําเพื่อสวนรวม
18 ฉันรูสึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูอื่น
องคประกอบดานเกง : การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ฉันไมรูวาฉันเลาเรื่องอะไร
แมจะเปนงานยาก ฉันก็มั่นใจวาสามารถทํางานได
เมื่อทําสิ่งใดไมสําเร็จ ฉันรูสึกหมดกําลังใจ
ฉันรูสึกมีคุณคาเมื่อไดทําสิ่งตาง ๆ อยางเต็ม
ความสามารถ
เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะ
ไมยอมแพ
เมื่อเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทําตอไปไมสําเร็จ
องคประกอบดานเกง : การตัดสินใจและแกไขปญหา
ฉันพยายามหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาโดยไมคิด
เอาเอง ตามใจชอบ
บอยครั้งที่ฉันไมรูวาอะไรทําใหฉันไมมีความสุข
ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องยากสําหรับฉัน
เมื่อตองทําอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกัน ฉัน
ตัดสินใจไดวาจะทําอะไรกอนหลัง
ฉันลําบากใจเมื่อตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคน
ไมคุนเคย
ฉันทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับ
ความเคยชินของฉัน
องคประกอบดานเกง : การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น

31
32
33
34

ฉันทําความรูจักผูอื่นไดงาย
ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
ฉันไมกลาบอกความตองการของฉันใหผูอื่นรู
ฉันทําในสิ่งที่ตองการ โดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน

ไม
จริง
คอน จริง สําหรับ
จริง บางครั้ง ขางจริง มาก ผูว ิจัย
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ขอ
ความรูสึกของฉัน
ที่
35 เปนการยากสําหรับฉันที่จะโตแยงกับผูอื่น แมจะมี
เหตุผลเพียงพอ
36 เมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่นฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขา
ยอมรับได
องคประกอบดานสุข : ความภูมิใจในตนเอง
37

ฉันรูสึกดอยกวาผูอื่น

38

ฉันทําหนาที่ไดดี ไมวาจะอยูในบทบาทใด

39

ฉันสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดดีที่สุด

40

ฉันไมมั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก
องคประกอบดานสุข : ความพึงพอใจในชีวิต

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

แมสถานการณจะเลวราย ฉันก็มีความหวังวาจะดีขึ้น
ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ
เมื่อมีเรื่องที่ทําใหเครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนใหเปนเรื่อง
ผอนคลายหรือสนุกสนานได
ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาหและ
วันหยุดพักผอน
ฉันรูสึกไมพอใจที่ผูอื่นไดรับสิ่งดี ๆ มากกวาฉัน
ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเปนอยู
องคประกอบดานสุข : ความสงบทางใจ
ฉันไมรูวาจะหาอะไรทํา เมื่อรูสึกเบื่อหนาย
เมื่อวางเวนจากภาระหนาที่ ฉันจะทําสิ่งที่ฉันชอบ
เมื่อรูสึกไมสบายใจ ฉันมีวิธีผอนคลายอารมณได
ฉันสามารถผอนคลายตนเองไดแมจะเหน็ดเหนื่อย
จากภาระหนาที่
ฉันไมสามารถทําใจใหเปนสุขได จนกวาจะได
ทุกสิ่งที่ตองการ
ฉันมักทุกขรอนกับเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ

ไม
จริง
คอน จริง สําหรับ
จริง บางครัง้ ขางจริง มาก ผูว ิจัย
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สวนที่ 3 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงาน
คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวในเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับทาน
มากที่สุดเพียงคําตอบเดียวโดยมีเกณฑดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายละเอียด
ดานคุณภาพและปริมาณงาน
ผลงานที่ทานทํามีความเปนระเบียบเรียบรอย
ผลงานที่ทานทํามีความถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับ
ผลงานที่ทานทําเกิดขอผิดพลาดนอยมาก
ทานทํางานที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ
ทานทํางานเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทานมีความรู และความเชี่ยวชาญเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
ทานสามารถนําความรูรอบตัวมาประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานได
ทานสามารถายทอดความรู ความคิดเห็น และ
ขอมูลตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหกับผูบังคับ
บัญชา และเพื่อนรวมงานไดอยางชัดเจน
ทานสามารถปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับ
บัญชาได

5

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

112

ขอที่

รายละเอียด

10

ทานมีขอเสนอแนะ หรือความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
ทานสามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานได
ในระดับใด
ทานสามารถตอบขอซักถาม และแกไขปญหา
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได
ทานใชเหตุและผลเปนหลักในการตัดสินปญหา
ที่เกิดขึ้น
ทานทํางานโดยไมปลอยใหเวลาในการทํางาน
ลวงเลย ไปโดยเปลาประโยชน
ทานเสนอตัวที่จะชวยเหลืองานอืน่ เมื่อวางจาก
งานในหนาที่ของตนแลว
ทานมาทํางานตรงตามเวลาที่กําหนดไว
ทานเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่องคกรกําหนดไว

11
12
13
14
15
16
17
18

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน
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